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Prioridade é abrir caixa-preta
do BNDES, diz Montezano
Embargo dos EUA contra Irã
afeta empresas brasileiras
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Governo de SP publica normas para
ampliar oferta de voos no Estado
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Previsão do Tempo
Sábado: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com algumas nuvens. Não chove.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

22º C
11º C

Noite

24º C
11º C

Noite

24º C
13º C

Noite
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A Petrobras informou na sexta-feira (19), em comunicado ao
mercado, que o motivo de não
terem sido abastecidos dois navios iranianos que estão parados
perto do Porto de Paranaguá, no
Paraná, foi o fato de as embarcações e a empresa à qual eles
pertencem estarem sob sanções
aplicadas pelos Estados Unidos.
“A Petrobras não forneceu
combustível à empresa exportadora, pois os navios iranianos por ela contratados e a
empresa iraniana proprietária
dessas embarcações encontram-se sancionados pelos Estados Unidos e constam da lista de Specially Designated Nationals and Blocked Persons
List [Nacionais Especialmente Designados e Lista de Pessoas Bloqueadas] do Office of
Foreign Assets Control [Ofac,
o Escritório de Controle de
Ativos Estrangeiros].”
A empresa acrescentou
que, caso venha a abastecer esses navios,”ficará sujeita ao risco de ser incluída na mesma lista, o que poderia ocasionar graves prejuízos à companhia”, e que
existem outras fornecedoras de
combustível no país. Página 3

Bolsonaro diz que governo
não vai criar impostos

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro-chefe da Casa Civil,
Onyx Lorenzoni, em café da manhã com jornalistas de agências
internacionais, no Palácio do Planalto
O presidente Jair Bolsonaro
disse na sexta-feira (19) que o
governo não vai criar novos impostos e destacou que Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) não
será recriada. Ele deu a declaração em café da manhã com jornalistas de agências internacionais no Palácio do Planalto.
“Não criaremos nenhum

novo imposto. A reforma [tributária] que está tramitando lá é do
Parlamento, não é nossa. Conforme explanado na última reunião de ministros, nós queremos
fazer uma reforma tributária e
mexer com os impostos federais
apenas. Ao longo dos meus 28
anos como deputado, quiseram
fazer uma reforma que envolvesse União, estados e municípios.

De acordo com Montezano,
a estratégia do BNDES tem cinco metas, que foram alinhadas
com o Ministério da Economia.A
primeira delas é explicar a caixapreta para a população brasileira.
“O banco está sendo atacado. A
imagem está extremante
questionável. Hoje, questionam a
credibilidade do banco, a transparência, o patriotismo, a capacidade do banco de prover informações. Eu diria que isso aqui não é
nem a meta um, é a meta zero.A
gente precisa virar esta página, então, é dar todas as informações
necessárias e explicar tudo que tiver que explicar.”
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Justiça Federal suspende
licitação para Autódromo de
Deodoro no Rio
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São Paulo ganha o maior
centro popular de compras
da América Latina
A cidade de São Paulo vai ganhar o maior centro popular de
compras da América Latina. Na
sexta-feira (19), o prefeito
Bruno Covas esteve no evento
de abertura oficial das obras
para a construção do Centro
Popular de Compras, um megashopping de 182 mil m² que
ocupará o local onde funcionou
a antiga Feira da Madrugada no

bairro do Brás, em São Paulo.
O empreendimento é do Consórcio Circuito das Compras São
Paulo S.A., vencedor da concorrência pública lançada pela Prefeitura com o objetivo de promover a requalificação urbana
daquela região de comércio popular e garantir condições dignas
de trabalho aos pequenos comerciantes.
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Portal da Transparência
amplia oferta de serviços
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Esporte

Gabriel Medina vence
final brasileira com Italo
em J-Bay
Uma final fantástica e inédita entre dois brasileiros que
surfam de costas para as direitas de Jeffreys Bay, fechou o
Corona Open J-Bay com o bicampeão mundial Gabriel Medina fazendo os recordes do
campeonato para bater o potiguar Italo Ferreira por 19,50 a
16,77 pontos. Desde 1984, um
goofy-footer não vencia a etapa sul-africana e o Brasil conseguiu quebrar esse tabu em
dose dupla, com dois finalistas
que surfam com o pé direito à
frente da prancha . Página 7

Gabriel Medina (SP)

Cimed Racing em Santa Cruz do
Sul: 3 vitórias nos últimos 4 anos
e Cacá Bueno recordista

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Foto/ Bruno Terena

Comercial
Compra: 3,74
Venda:
3,74
Turismo
Compra: 3,60
Venda:
3,90

EURO
Compra: 4,20
Venda:
4,20

OURO
Compra: 156,75
Venda: 187,55

Não dá certo”, afirmou.
Segundo ele, a equipe econômica do ministro Paulo Guedes
está convencida de analisar apenas
os tributos federais. “Queremos
simplificar os tributos federais e
não criando nenhum novo imposto. Você pode fundir vários impostos e eu acho que é isso que vai
acontecer. CPMF de volta, não”.
Atualmente, duas propostas
de reforma tributária tramitam
no Congresso. Na Câmara dos
Deputados, a comissão especial
para discutir a reforma apresentada pelo deputado Baleia Rossi
(MDB-SP) foi instalada na semana passada. Paralelamente, o
Senado apresentou uma proposta de emenda à Constituição
(PEC) com base em um texto
que tramita na Casa desde 2004.
Preparada pelo economista
Bernard Appy, a proposta da Câmara unifica tributos sobre a produção e o consumo arrecadados
por União, estados e municípios
e cria outro imposto sobre bens
e serviços específicos, cujas receitas ficarão apenas com o governo federal.
Página 4
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Petrobras
teme sofrer
sanções caso
abasteça
navios
iranianos

O novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES),
Gustavo Montezano, disse na
sexta-feira (19) que sua prioridade é abrir a chamada caixapreta e dar mais visibilidade à
instituição.
“Hoje,
a
credibilidade do banco, a
transparência, o patriotismo e
a capacidade de prover informações estão sendo questionadas”, disse, em cerimônia de
apresentação pública aos funcionários, no auditório da sede
do banco, no Rio. Montezano
tomou posse nesta terça-feira
(16), em Brasília.

Cacá Bueno

Depois de uma pausa de 40
dias, os carros da Stock Car voltam a acelerar em uma das pistas
mais técnicas e desafiadoras da
temporada: Santa Cruz do Sul
(RS), onde a principal categoria
do automobilismo brasileiro disputa sua quinta etapa da temporada 2019 neste final de semana.
E é no interior gaúcho onde
a Cimed Racing tem retrospecto
bastante positivo: são três vitórias, cinco pódios e duas poles
nas últimas quatro vezes que a
Stock correu no circuito, que
tem Cacá Bueno como maior
vencedor da pista (com três triunfos).
Página 7

Circuito TRIDAY
Series 2019 com
duas etapas em agosto
Depois de um recesso de
quase três meses, o Circuito
Triday Series voltará a ser
atração no mês de agosto. A
competição, criada pela Unlimited Sports para fortalecer
a modalidade, estará em duas
das principais capitais do país
e com grande número de praticantes. No dia 18 será a vez
de Florianópolis (SC), na
Praia dos Ingleses, enquanto
no dia 25 acontecerá em São
Paulo, na Cidade Universitária de São Paulo-USP.
A expectativa é de reunir
o limite técnico em ambas,
tanto assim que faltam poucas vagas para os interessados
em participar das provas. O
evento, como já se sabe, tem
duas distâncias, Sprint (750m
de natação, 20km de ciclismo
e 5km de corrida) e Olímpico (1.5 km/40km/10km).
Vale destacar que o Circuito TRIDAY Series, em suas
terceira temporada, ganhou
ainda mais importância, sendo que cinco provas formam
o Campeonato Brasileiro de
Triathon Sprint e Paratriathlon, numa parceria com a
CBTri. O objetivo é fomentar a modalidade e possibilitar que os atletas federados
possam somar pontos para
uma eventual convocação para

os mundiais. As etapas que
compõe o Brasileiro são
Maceió (14/04), Rio de Janeiro (12/05), Florianópolis (18/08), USP (25/08) e
Brasília (08/09).
Florianópolis fechará
seu ciclo de 2019. Após sediar o IRONMAN 70.3 e o
IRONMAN Brasil, a capital
catarinense agora dará
chance ao mais novos e aos
que utilizam o evento como
treinamento em distâncias
menores. A etapa terá como
sede, como no ano passado, o Oceania Park Hotel,
nos Ingleses, com toda a infraestrutura para receber
grandes eventos. As inscrições poderão ser feitas pelo
site
oficial,
www.tridayseries.com.br,
com taxa de R$ 300,00.
Palco de treinos e competições, a USP volta a receber o triatlo, mais especificamente o Circuito
Triday Series. Tradicionalmente uma das etapas
com maior número de
competidores, a previsão
para este ano não é diferente. Com percurso rápido e praticamente plano,
promete boas disputas
pelo topo do pódio nas
duas distâncias. Página 7
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CESAR
NETO
www.cesarneto.com
( MÍDIAS ) A coluna [diária] de política do jornalista e
cronista Cesar Neto é publicada na imprensa desde 1993. Em
São Paulo (SP), no jornal “O DIA” [3º mais antigo diário em circulação]. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um
dos pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal
+
CÂMARA (SP) Vereadores, de todos os partidos no Parlamento paulistano, estão preocupados em como os donos e sócios preferenciais das legendas vão gerenciar o dinheiro pra campanha e o tempo de propaganda (rádio e tv), uma vez que será a 1ª
eleição sem coligações pras 55 cadeiras
+
PREFEITURA (SP) Antecipamos, logo após a eleição Presidencial 2018, que o PT não teria a candidatura do ex-prefeito
paulistano Haddad. Ele oficializou a decisão. O partido [ainda do
Lulismo] terá prévias e dará ao ex-senador [de novo vereador
Suplicy] a chance da candidatura a prefeito ?
+
ASSEMBLEIA (SP) Veteranos deputados quase choram quando lembram da importância - inclusive em relação a Sala de Imprensa na qual davam entrevistas coletivas grandes nomes da política brasileira e internacional - do maior e mais importante Parlamento estadual do Brasil e do mundo
+
GOVERNO (SP) João Doria [dono paulista e sócio preferencial nacional do seu PSDB] prepara-se pra seguir visitando
mensalmente a Assembleia (SP), como fazia na Câmara paulistana quando prefeito de São Paulo. No caso da ALESP, até pra negociar e renegociar as reformas Previdenciárias
+
CONGRESSO - A obstinação de emplacar o filho, deputado
federal Eduardo (no PSL - SP), na Embaixada de Washington
(USA) é a mesma que fez o então parlamentar na Câmara Federal
eleger o filho Carlos vereador do Rio aos 17 de idade. Só mudaram os tempos e os cargos. Tudo é questão de poder
+
PRESIDÊNCIA - Você continuaria crendo em Jair Bolsonaro (no PSL), caso ele mudasse o comportamento do dia pra noite, em nome do exercício de Chefe de Estado e do governo ? O
capitão ‘velho de guerra’ sabe que não. Por isso, segue causando,
uma vez que muitos brasileiros gostam das batalhas
+
PARTIDOS - No PT, Palocci ex-ministro da Fazenda de Lula
e ex-Casa Civil de Dilma [Impedida que pode acabar no banco
dos réus] segue entregando os controladoras do Safra, Bradesco,
Itaú-Unibanco, BTG Pactual e até Banco do Brasil, corrompendo
o partido com cerca de 50 milhões ...
+
POLÍTICOS ... [dinheiro de troco pra banqueiros] nas campanhas do partido, transformando o escritório paulista [Fazenda]
em central de corrupções através de informações privilegiadas.
Palocci foi o operador nas eleições. E o BNDES foi usado novamente pra sangrar o dinheiro do contribuinte
+
JUSTIÇAS - Ministro (Supremo) Dias Toffoli vai conseguir
bancar que o COAF [Receita Federal] fique até 21 novembro 2019
sem poder realizar inteligências financeiras detalhadas que podem poupar a sua e a esposa do colega Mendes, o senador Bolsonaro e talvez até o seu ex-cliente (PT de Lula)
+
HISTÓRIAS
Como seriam as votações nas 2 turmas do Supremo, se a 1ª
mulher ministra Ellen Grace e o 1º preto ministro Joaquim Barbosa não tivessem se aposentado com bem menos dos 70 anos
que era a ‘expulsória’ na época ? A segurança jurídica e a ‘Lava
Jato’ estariam correndo riscos como estão ?
+
( EDITOR ) A coluna [diária] de política do jornalista e
cronista Cesar Neto tornou-se referência das liberdades
possíveis na sociedade, imprensa, Instituições e partidos. Recebeu a Medalha Anchieta [Câmara Municipal de São Paulo] e o
Colar de Honra ao Mérito [Assembleia do Estado de São Paulo]

cesar@cesarneto.com
Governo de SP lança
programa de estímulo ao
empreendedorismo
O Governador João Doria
lança nesta sexta-feira (19), o
Empreenda Rápido – um grande
programa de estímulo ao empreendedorismo. A iniciativa, do Governo do Estado, tem como meta
qualificar 1 milhão de pessoas em
gestão empreendedora e conceder
R$1 bilhão em microcrédito nos
próximos quatro anos.
Às 15h30, o Governador fala
sobre a nova iniciativa em coletiva de imprensa, no Palácio dos

Jornal

Bandeirantes.
Também nesta sexta-feira,
para celebrar o início das atividades do Empreenda Rápido,
toda a rede de fomento ao empreendedorismo do Estado
está reunida em um só lugar,
pela primeira vez, no Palácio
dos Bandeirantes, para atender
a população que precisa abrir
ou ampliar seu negócio. O
atendimento à população será
das 12h às 18h.
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A Secretaria de Logística e
Transportes e a Secretaria de
Turismo do Estado de São Paulo publicam no Diário Oficial de
sexta-feira (19) resolução conjunta que regulamenta o benefício da redução do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) para as empresas aéreas.
Proposta pelo Governador João
Doria e já aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, a
medida prevê a redução do
ICMS de 25% para 12% sobre o
combustível de aviação.
A desoneração tributária será
compensada pelas contrapartidas
geradas pela ampliação dos serviços oferecidos pelas companhias. Sendo assim, será formado um fundo de R$ 40 milhões
para custear ações de marketing
com o objetivo de incentivar que
os visitantes ampliem os dias de
permanência em São Paulo.
O regulamento prevê ainda
que as empresas operem voos
para novas cidades paulistas e

Foto/ Governo do Estado de São Paulo

Governo de SP publica normas para
ampliar oferta de voos no Estado

Ampliação da ofertas de vôos no Estado de SãoPaulo
elevem para pelo menos 490 o
número de partidas semanais
no Estado de São Paulo, com
destino a 38 municípios em 21
Estados.
A ação é parte do Programa
São Paulo Pra Todos, que visa a
ampliação da malha aérea no
Estado a partir de diversos aeroportos paulistas. As companhi-

as têm 180 dias, a partir de 1º de
julho, para implementar as medidas e também criar seis novos
destinos dentro Estado, aumentando a oferta para destinos de
todo o país.
Redução do ICMS
O corte na alíquota que incide sobre o querosene de aviação

comercializado em São Paulo é
reivindicação antiga das companhias aéreas. Segundo estudos
do setor, o preço do combustível representa em torno de 40%
do custo operacional total das
empresas. O anúncio, feito em
fevereiro deste ano, agitou o
mercado, e mesmo antes de o
projeto de lei ser aprovado na
Assembleia Legislativa, Latam,
Gol e Azul anunciaram a ampliação de seus voos.
Com a nova alíquota, a arrecadação prevista para 2019 sobre a comercialização de querosene aéreo cairá de R$ 627 milhões para R$ 422 milhões,
mas a compensação total – direta, indireta, induzida e catalisada – representa uma previsão de ao menos R$ 316 milhões. A estimativa é que 59
mil empregos sejam gerados
nos próximos 18 meses a partir da desoneração, com previsão de R$ 1,4 bilhão em salários anualmente.

Metrô promove Feira de Profissões
para jovens entre 14 e 24 anos
Na próxima quarta-feira
(24), a partir das 9h e até as 17h,
a Companhia do Metrô promoverá a quinta edição da Feira de
Profissões, na Unimetro, a universidade corporativa do Metrô,
localizada no Pátio Jabaquara, na
capital paulista. É a primeira vez
que o encontro entre profissionais de diversas formações técnicas e acadêmicas será aberto
também para participação do
público externo.
O objetivo do evento é ampliar as referências do mundo do
trabalho e apresentar oportunidades de formação e atuação
profissional a jovens na faixa
etária de 14 a 24 anos.
Serão mais de 20 salas temáticas sob responsabilidade de
funcionários do Metrô. Os empregados falarão com os visitan-

tes sobre as carreiras operacionais, como agente de transporte
metroviário e agente de segurança, e sobre diversas áreas do conhecimento que também têm
atuação destacada na gestão administrativa da Companhia,
como Marketing, Biblioteconomia, Engenharia, TI, Arquitetura,
Design, Nutrição, Psicologia,
Direito, Jornalismo, Fotografia,
Meio Ambiente & Sustentabilidade, Administração, Contabilidade, Economia, Medicina, Enfermagem, Educação Física, Serviço Social, entre outras.
Assim como nas edições anteriores, tradicionais instituições
de ensino como Senai e Centro
Paula Souza estarão presentes.
Representantes do Exército Brasileiro, Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros e Guarda Civil Me-

tropolitana também terão salas
temáticas para orientar profissionalmente os jovens visitantes.
No auditório da Unimetro, a
partir das 10h, uma série de palestras está programada. A primeira delas estará a cargo da
pensadora Ligia Zotini e terá
como tema o futuro do Trabalho.
Em seguida, a professora
Manu Serra falará sobre planejamento financeiro; competências e comportamentos de quem
busca um lugar no mercado de
trabalho serão temas debatidos
pelo pensador Fábio Siqueira
Netto. Às 15h, o mestre em
Tecnologia Eduardo Endo encerra o ciclo de palestras falando sobre como se tornar um
profissional interessante para
os empregadores.
As inscrições para participar

da Feira de Profissões do Metrô são gratuitas e podem ser
feitas por meio do site do Metrô, onde está disponível a programação
completa
(www.metro.sp.gov.br) ou
diretamente por este link.
O Pátio Jabaquara fica na
Avenida Francisco de Paula
Quintanilha Ribeiro, nº 134, no
bairro do Jabaquara. Para chegar
ao pátio, os inscritos devem utilizar o serviço gratuito de transporte por micro-ônibus, que sairão do Terminal Rodoviário do
Jabaquara a cada 5 minutos. A
viagem até o pátio dura cerca de
5 minutos.
Para mais informações, os interessados podem ligar para a
Central de Informações do Metrô
(0800 770 7722), que atende diariamente das 5h até meia-noite.

São Paulo ganha o maior centro
popular de compras da América Latina
A cidade de São Paulo vai
ganhar o maior centro popular de
compras da América Latina. Na
sexta-feira (19), o prefeito Bruno Covas esteve no evento de
abertura oficial das obras para a
construção do Centro Popular de
Compras, um megashopping de
182 mil m² que ocupará o local
onde funcionou a antiga Feira da
Madrugada no bairro do Brás,
em São Paulo.
O empreendimento é do
Consórcio Circuito das Compras São Paulo S.A., vencedor da
concorrência pública lançada
pela Prefeitura com o objetivo
de promover a requalificação
urbana daquela região de comércio popular e garantir condições
dignas de trabalho aos pequenos
comerciantes. A concessão pública é de 35 anos. Desta forma,
a gestão municipal quer incentivar o microempreendedorismo
e incrementar a atividade econômica na região com a expectativa de geração de 20 mil empregos diretos.
“Essa obra é uma grande conquista, não da administração,

mas da população de São Paulo,
que ganha um espaço organizado, receptivo, digno e à altura da
cidade. O que a gente vai ter aqui
é o que queremos para toda a
capital, com poder público presente, organização, administração e empreendedorismo”, disse o prefeito Bruno Covas, no
evento que oficializou os trabalhos que já acontecem no local.
“Quem conheceu como era
o local antes do início desse projeto sabe que era um local de ilegalidade, de falta de recolhimento de impostos, de presença do
crime organizado. Perdiam os
trabalhadores, a sociedade e os
outros comerciantes, que lidavam com concorrência desleal”,
acrescentou Covas. É um sonho
antigo da cidade ter o maior centro de compras da América Latina e tenho certeza que no próximo ano, na inauguração desse
centro, vamos ter muita gente
comemorando a geração de emprego e renda na cidade”, acrescentou o prefeito.
O novo shopping, que será o
maior centro popular de com-

pras da América Latina, terá três
pavimentos e capacidade para
mais de quatro mil boxes e cerca de mil lojas que funcionarão
diariamente das 2h às 22 horas,
além de praça de alimentação
com 1.200 lugares e banheiros
em todos os pisos. A magnitude
do projeto também se revela nos
pavimentos de estacionamento,
com vagas para 315 ônibus e
mais de 2.400 veículos.
Os investimentos previstos
são de R$ 500 milhões exclusivos da iniciativa privada apenas
para a primeira etapa, que inclui
o Centro Popular de Compras e
um sistema circular de ônibus
para integração entre áreas comerciais, como a 25 de Março,
o Bom Retiro e a região da Santa
Efigênia, responsáveis pela circulação de 500 mil pessoas por
dia. O objetivo do Consórcio é
oferecer ao cliente uma experiência de compras com mais segurança, conforto, qualidade e
maior variedade de produtos.
Na segunda etapa, o projeto
contará com um prédio com salas comerciais, hotel e o restau-

ro de um prédio da antiga Rede
Ferroviária Federal (RFFSA).
Cabe ao Consórcio Circuito das
Compras a implantação, operação, manutenção e exploração
econômica do empreendimento
compensando a Prefeitura de
São Paulo com parte das receitas, conforme previsto no contrato de concessão.
A construção do Centro Popular de Compras foi iniciada em
2018 e tem sua conclusão prevista para agosto de 2020. As
obras estão em ritmo acelerado
e encontram-se na fase de fundação e montagem de estruturas
pré-moldadas.
O projeto moderno e arrojado atentou para as questões de
acessibilidade em todos os pavimentos e foi desenvolvido
contemplando conceitos de sustentabilidade.
Além disso, estão previstos
serviços de despacho e transporte de mercadorias direto para os
ônibus, guarda volumes e centros de apoio ao turista também
fazem parte do projeto do Centro Popular de Compras.

Operação Montanha SP-123: 1º mês
tem mais de 453 mil motoristas
A Operação Montanha do
Departamento de Estradas de
Rodagem completa um mês na
sexta-feira (19) e o balanço
destes primeiros 30 dias é positivo. Os 453.584 motoristas
que pegaram estrada para curtir a temporada de inverno em
Campos do Jordão realizaram
suas viagens de forma mais rápida e segura.
O tempo médio gasto na descida da serra neste ano, nos horários de pico (das 12h às 20h aos
domingos), foi de 59 minutos.
Em 2018, o motorista levava
1h20 minutos para realizar o
mesmo percurso, o que representa uma redução de 25% em 2019.
Já na viagem de ida a Cam-

pos do Jordão, o tempo médio
de viagem é de 42 minutos, o
mesmo em relação ao ano passado, pois os motoristas pegam
estrada em horários diversos,
tornando assim o tráfego diluído entre sexta-feira à noite,
sábado e manhã de domingo.
Durante os períodos de
maior concentração de veículos, são realizadas ações operacionais, como Pare e Siga, liberação do tráfego via comboio nos acostamentos e implantação de faixa reversível. O
resultado deste trabalho é a
queda no tempo de permanecia
dos motoristas nas estradas.
Para esse feito, estão envolvidos 98 funcionários, 25

veículos, entre caminhonetes
de inspeção, guinchos leves e
veículos de apoio.
O Departamento também
investiu na compra de 350 cones noturnos para melhorar a sinalização e garantir segurança aos
usuários nos trechos de operação
montados ao longo da rodovia. A
Operação Montanha será encerrada juntamente com a Operação
Inverno, no dia 5 de agosto.
Monitoramento e atendimentos realizados
Além das 11 câmeras, 6
contadores de veículos e 3 painéis de mensagem variável,
um drone é utilizado na Rodovia Floriano Rodrigues Pinhei-

ro (SP-123), no acesso a Campos do Jordão, para que informações em tempo real das condições de trânsito sejam disponibilizadas aos usuários, permitindo o melhor planejamento de sua viagem.
As imagens são disponibilizadas na página @viasdersp
no Facebook. Neste primeiro
mês foram 5.338 visualizações
das lives nas mais de 33 horas
de visualização do monitoramento pelo drone.
As Unidades Básicas de
Atendimento (UBA) realizaram 392 atendimentos de socorro mecânico, apoio ao usuário e atendimento de emergência somente na SP 123.
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O novo presidente do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Social (BNDES), Gustavo Montezano, disse na sexta-feira (19)
que sua prioridade é abrir a chamada caixa-preta e dar mais visibilidade à instituição. “Hoje, a
credibilidade do banco, a transparência, o patriotismo e a capacidade de prover informações estão sendo questionadas”, disse, em cerimônia de
apresentação pública aos funcionários, no auditório da sede
do banco, no Rio. Montezano
tomou posse nesta terça-feira
(16), em Brasília.
De acordo com Montezano,
a estratégia do BNDES tem cinco metas, que foram alinhadas
com o Ministério da Economia.
A primeira delas é explicar a caixa-preta para a população brasileira. “O banco está sendo atacado. A imagem está extremante questionável. Hoje, questionam a credibilidade do banco,
a transparência, o patriotismo,
a capacidade do banco de prover informações. Eu diria que
isso aqui não é nem a meta um,
é a meta zero. A gente precisa
virar esta página, então, é dar
todas as informações necessárias e explicar tudo que tiver
que explicar.”
A segunda meta, informou, é
acelerar a venda de participações
da carteira da Banespar, empresa de participações do banco, já
que o banco atualmente tem cerca de R$ 110 bilhões dessas

Foto/ Tânia Rêgo Agência Brasil

Prioridade é abrir caixa-preta
do BNDES, diz Montezano

Gustavo Montezano
ações e não há meta ou limite
estipulado para a venda.
Outra prioridade é fazer a
devolução de recursos do BNDES ao Tesouro Nacional, que
tem hoje cerca de R$ 330 bilhões
aplicados. “Isso é quase 7% da
dívida líquida pública federal. É
um número substancial.”
Montezano disse ainda que
até o final do ano vai montar um
plano plurianual com “orçamento claro de receita e despesas”,
repensando a estrutura de capital com metas objetivas de entregas até o fim do mandato do
governo Bolsonaro. A última das
metas é melhorar a prestação de
serviços ao Estado brasileiro.
“O principal desafio da política econômica corrente é desfazer o estrago que foi feito antes”, afirmou, ao destacar o cres-

cimento excessivo do Estado,
que se tornou empresário e endividado. Para ele, governos anteriores “exageraram na dose.”
“Temos 30 milhões de pessoas sem emprego no Brasil.
Não são um milhão, dois, dez
milhões. São 30, vou repetir
gritando, 30 milhões de pessoas no desemprego no Brasil. A gente tem que estar revoltado com isso. Não podemos nos acostumar com o absurdo, assim como não pode se
acostumar que pessoas vivam
com esgoto. A gente tem que
voltar a se revoltar com esse
cenário revoltante. Hoje o cenário do nosso país é trágico e
a gente não tem outra chance”,
disse, em referência à mão de
obra subutilizada na economia.
“Precisamos desalavancar o

Estado, reduzir a participação do
Estado na economia, tornar o
Brasil mais produtivo. No mundo moderno, sem barreira de
competição, se não tivermos
produtividade, ficaremos para
trás. Isso é o que o BNDES vai
fazer. O banco vai transformar o
Brasil”, destacou.
“O banco não deve competir
com o setor privado, que já oferece o serviço de forma eficiente. O dinheiro público tem
que ser empregado onde não
está sendo oferecido”, ressaltou. De acordo com Montezano,
o BNDES vai assessorar o estado brasileiro em privatizações,
concessões e reestruturação financeira. No crédito, vai atuar
onde não há participação de capital privado, nas aéreas de saneamento, infraestrutura e, ainda, financiar fábrica de projetos.
“Temos que cobrar pelos nossos
serviços, porque o banco tem
que ser sustentável, mas vamos
cobrar o necessário para cobrir
nosso custo.”
Na abertura da cerimônia,
houve apresentação do coral
Pequenas Vozes do Carmelo,
projeto social da Província
Carmelitana de Santo Elias. O
grupo foi criado em 2009 para
defender os direitos das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. As
crianças cantaram o Hino Nacional e tiraram fotos com o
novo presidente do BNDES.
(Agencia Brasil)

Intenção de consumo das famílias
recua 1,7% em julho, diz CNC
A Intenção de Consumo das
Famílias (ICF), medida pela
Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC), recuou
1,7% na passagem de junho
para julho deste ano e chegou
a 89,8 pontos, em uma escala
de zero a 200 pontos. Essa

foi a quinta queda consecutiva do indicador.
Os sete componentes do
ICF tiveram queda, com destaque para perspectiva de consumo (3,2%) e momento considerado adequado para a compra
de bens duráveis (3,8%).
“A variação de 1,7% mostra,

pela quinta vez, a queda do índice, mostrando uma relativa insatisfação das famílias com relação ao momento da economia,
uma certa frustração em relação
ao início do ano e mostrando
também que elas se apresentam
bastante cautelosas em relação
aos gastos”, disse o pesquisador

da CNC Antonio Everton.
Na comparação com julho
de 2018, no entanto, houve
uma alta de 5,5% no indicador.
Nesse tipo de comparação, os
sete componentes tiveram alta,
com destaque para o nível de
consumo atual (10,8%).
(Agencia Brasil)

Petrobras baixa gasolina em
R$ 0,03 e diesel em R$ 0,04
A Petrobras anunciou,
na quinta-feira (18), uma redução no preço do litro da gasolina de R$ 0,0360 e no litro do
diesel de R$ 0,0444. Os valores
são referentes aos preços médios dos combustíveis vendidos
pelas refinarias aos distribuidores e valem a partir da meia-noite desta sexta-feira (19).
O presidente Jair Bolsonaro informou, em sua conta no
Twitter, que a redução [média]
foi de 2,1% na gasolina e de
2,2% no diesel.
Os preços variam segundo
cada refinaria da estatal, nos diversos estados brasileiros. Os

menores valores da gasolina são
praticados em São Luís (MA),
R$ 1,51; Itacoatiara (AM), R$
1,55; e Manaus (AM), R$
1,58. Os maiores valores da
gasolina estão nas refinarias
de Brasília, R$ 1,81; Senador
Canedo (GO), R$ 1,80; e
Uberaba, R$ 1,80.
Os menores preços do diesel S500, mais vendido nas estradas, estão em Itacoatiara
(AM), R$ 1,93; São Luís, R$
1,94; Guamaré (RN), R$ 1,96; e
Manaus (AM), R$ 1,96. Os maiores valores são os praticados
em Senador Canedo (GO), R$
2,17; Brasília, R$ 2,17; e Ube-

raba (MG), R$ 2,17.
Segundo a estatal “os preços
para a gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras têm como
base o preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais destes produtos mais os custos que importadores teriam, como transporte e taxas portuárias”.
Combustíveis tipo A
A gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras são diferentes dos produtos no posto de
combustíveis. São os combustíveis tipo A, ou seja, gasolina antes da sua combinação com o

etanol e diesel também sem adição de biodiesel. Os produtos
vendidos nas bombas ao consumidor final são formados a partir do tipo A misturados a biocombustíveis. Os preços divulgados pela estatal se referem aos
produtos tipo A.
Sobre esses valores, vão incidir a margem de lucro das distribuidoras e dos postos de combustíveis, os impostos, que variam de um estado para outro, o
custo da mão de obra, entre outras variáveis. A tabela completa
com os valores pode ser conferida no site da Petrobras. (Agencia Brasil)

Segunda Pesquisa Nacional de
Saúde começa em agosto
O Ministério da Saúde realizará, de agosto a dezembro, a
segunda edição da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS). O levantamento será feito em parceria
com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e
deve alcançar mais de 108 mil
residências em todo o país.
Realizada a cada cinco anos,
a pesquisa vai subsidiar a pasta
com informações que possibilitem a formulação e o aperfeiçoamento de políticas públicas. O
trabalho envolverá cerca de 1,2
mil entrevistadores, que passarão
por 3,2 mil municípios de todos

os estados e regiões do país, de
áreas urbanas e rurais. Eles estarão uniformizados com colete e
crachá de identificação do IBGE.
Segundo o Ministério da
Saúde, os dados da PNS serão
usados para elaborar ou aperfeiçoar ações e políticas na área de
Atenção à Saúde, como o Programa Nacional de Controle do
Tabagismo, a Estratégia de Saúde da Família e o programa Farmácia Popular do Brasil. A pesquisa será feita por amostragem
com os moradores das residências sorteadas.
Aos entrevistados, serão fei-

tas perguntas sobre as características do domicílio e sobre
educação e rendimento, além da
situação de saúde dos residentes, como estilo de vida, doenças crônicas não transmissíveis,
saúde da mulher, do homem, da
criança, do idoso e da pessoa
com deficiência, entre outros.
Entrevista
A primeira edição da PNS foi
em 2013. Na segunda edição, os
entrevistadores seguirão três
etapas. A entrevista levará, em
média, 30 minutos para ser concluída, mas esse tempo poderá

variar de acordo com o perfil do
entrevistado.
Haverá perguntas sobre o
domicílio (como bens e presença de animais domésticos) e seu
entorno (rede de esgoto, coleta
de lixo etc), sobre os moradores
(aspectos gerais como educação
e rendimentos, saúde dos demais
residentes) e sobre um morador
específico haverá questionamento detalhado, mais aprofundado,
sobre estilo de vida, doenças crônicas – transmissíveis ou não,
acidentes, violência, e a coleta de
medidas como peso e altura.
(Agencia Brasil)

MP que garante permanência de
servidores na DPU é publicada
Os servidores cedidos, que
integram os quadros da Defensoria Pública da União, não terão mais que retornar aos órgãos
de origem como determinava
a Lei 13.328/2016, que estabeleceu prazo máximo de três anos
de tempo de requisição.
A Medida Provisória nº 888,
de 18 de julho de 2019, que a

altera a lei, garantindo a permanência dos funcionários, foi assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na quintafeira (18),foi publicada
no Diário Oficial da União da
sexta-feira (19).
Ao todo, segundo a Defensoria, 819 servidores teriam de
voltar para os órgãos de origem

a partir de 27 de julho deste ano.
Com a manutenção deles na
DPU, fica garantida o funcionamento de todas as 43 unidades
da Defensoria instaladas em cidades do interior.
De acordo com a DPU, os
servidores cedidos são responsáveis por dois terços da força de
trabalho administrativa do órgão.

Em nota, a Defensoria diz
ainda que agora vai “concentrar
esforços junto ao Congresso
Nacional para solução definitiva em relação ao quadro de pessoal por meio do Projeto de Lei
7.922/2014 ou substitutivo que
crie a carreira administrativa
própria da Defensoria Pública da
União”. (Agencia Brasil)

Petrobras teme sofrer
sanções caso abasteça
navios iranianos
A Petrobras informou na sexta-feira (19), em comunicado
ao mercado, que o motivo de não terem sido abastecidos dois
navios iranianos que estão parados perto do Porto de Paranaguá,
no Paraná, foi o fato de as embarcações e a empresa à qual eles
pertencem estarem sob sanções aplicadas pelos Estados Unidos.
“A Petrobras não forneceu combustível à empresa exportadora, pois os navios iranianos por ela contratados e a empresa
iraniana proprietária dessas embarcações encontram-se sancionados pelos Estados Unidos e constam da lista de Specially Designated Nationals and Blocked Persons List [Nacionais Especialmente Designados e Lista de Pessoas Bloqueadas] do Office
of Foreign Assets Control [Ofac, o Escritório de Controle de
Ativos Estrangeiros].”
A empresa acrescentou que, caso venha a abastecer esses
navios,”ficará sujeita ao risco de ser incluída na mesma lista, o
que poderia ocasionar graves prejuízos à companhia”, e que existem outras fornecedoras de combustível no país.
Os navios Bavand e Termeh estão parados desde o início de
junho aguardando abastecimento. As embarcações vieram ao Brasil carregadas de ureia e deveriam retornar ao Irã abastecidas
com milho brasileiro.
A empresa exportadora que contratou os navios chegou a conseguir uma liminar na Justiça do Paraná ordenando que a Petrobras abastecesse os cargueiros. A petrolífera recorreu, e a decisão
foi derrubada por uma liminar do presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), Dias Toffoli. A decisão, de caráter preliminar, ainda será analisada pelo plenário da corte. O nome da exportadora
não foi divulgado porque esse processo corre em sigilo.
Desde novembro do ano passado, o presidente norte-americano Donald Trump vem impondo sanções contra o Irã com o
argumento de que o país teria descumprido o acordo firmado,
em 2015, com os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a
China, a Rússia e a Alemanha.
Pelo acordo, o Irã concordou em limitar o enriquecimento
de urânio, reformular um reator de água pesada em construção e
que poderia produzir plutônio, usado em bombas atômicas; e
permitir a realização de inspeções internacionais.
Com as sanções, pessoas físicas, embarcações, empresas de
agenciamento marítimo, bancos e exportadores iranianos passaram a fazer parte da lista da Ofac, agência estadunidense de controle de ativos estrangeiros, que proíbe negócios entre empresas dos Estados Unidos com que integra a lista e também congela ativos no exterior. (Agencia Brasil)

FAO e países lusófonos
querem impulsionar
agricultura familiar
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e a
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) anunciaram na quinta-feira (18) a criação de um centro de treinamento para promover a agricultura familiar sustentável. Com sede em São Tomé e Príncipe, a instituição vai promover trocas de conhecimento entre técnicos, professores de
escolas agrícolas e pequenos produtores.
O projeto dos dois organismos internacionais tem investimentos estimados em 400 mil dólares. Um dos principais objetivos das atividades de formação será impulsionar a participação
dos pequenos produtores e técnicos rurais na formulação de leis
sobre agroecologia e agricultura familiar.
O centro também vai estimular a capacitação em temas como
tecnologias de processamento e armazenamento de alimentos e
acesso a mercados de valor agregado para os produtos da agricultura familiar. Entre as cadeias produtivas visadas pela instituição estão as da mandioca, café, cacau, caju, peixe, carne e laticínios, além de frutas e vegetais.
A CPLP é formada por Angola, Brasil, Cabo Verde, GuinéBissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial e Timor-Leste. Somadas, as populações desses países chegam a mais de 285 milhões de pessoas.
Mudanças
“Não vamos mudar os sistemas alimentares (somente) com
tecnologia, mas, em vez disso, precisamos fazer mudanças nas
leis e na pesquisa”, afirmou o diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva.
Em Portugal, onde participa do evento Territórios Relevantes para um Mundo Sustentável, o dirigente defendeu que é necessário “abrir a janela da catedral da Revolução Verde, para plantar a ideia de que um modelo mais sustentável e responsável de
produção e consumo é possível”.
A Revolução Verde é a expressão utilizada para se referir aos
avanços do setor agrícola em meados do século XX, quando o
uso de novas tecnologias, máquinas, fertilizantes e pesticidas
gerou ganhos impressionantes de produção, sobretudo nos países em desenvolvimento.
Segundo Graziano, a Revolução Verde “alcançou os seus limites e é hora de implementar diferentes modelos para combater a fome e a obesidade crescentes”.
Coesão social
A FAO e os países lusófonos consideram que o bem-estar
dos pequenos produtores e dos agricultores familiares é fundamental para a coesão social, o desenvolvimento rural e a preservação dos ecossistemas.
A agricultura familiar e a agroecologia têm um papel proeminente na Estratégia Regional da CPLP para a Segurança Alimentar e Nutricional. Esse marco foi adotado por chefes de Estado e Governo dos países-membros em 2012, para enfrentar a
fome e a má nutrição.
As nações lusófonas também tiveram um papel fundamental
nos processos que levaram à adoção da Década da ONU para a
Agricultura Familiar (2019-2028) e da Década da ONU para a
Nutrição (2016-2025).
Desde 1999, a FAO e a comunidade linguística portuguesa trabalham juntas em diversos projetos de desenvolvimento. Iniciativas futuras estão previstas nas áreas de políticas sobre dietas, agroecologia e a promoção dos sistemas agrícolas que são considerados patrimônios de importância global. (Agencia Brasil)
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Jair Bolsonaro diz que governo
não vai criar impostos
O presidente Jair Bolsonaro
disse na sexta-feira (19) que o
governo não vai criar novos
impostos e destacou que Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira
(CPMF) não será recriada. Ele
deu a declaração em café da
manhã com jornalistas de agências internacionais no Palácio
do Planalto.
“Não criaremos nenhum
novo imposto. A reforma [tributária] que está tramitando lá é do
Parlamento, não é nossa. Conforme explanado na última reu-

Justiça paulista homologa
acordo entre MP e
concessionária de rodovia
A Justiça de São Paulo homologou nesta semana acordo
feito entre o Ministério Público
(MP) e a CCR, concessionária
de várias rodovias no estado. O
acordo prevê o pagamento de
valores aos cofres públicos por
doações irregulares em campanhas políticas. A ProcuradoriaGeral do Estado, no entanto, pretende recorrer da sentença.
Assinado em novembro do
ano passado, o acordo entre o
Ministério Público e a CCR foi
reconhecido agora pela Justiça
paulista. Pelo termo de autocomposição assinado na época,
a empresa se comprometia a pagar aos cofres públicos o valor
de R$ 81,5 milhões por doações
irregulares, em forma de caixa
dois, a campanhas de diversos
partidos políticos entre os anos
de 2009 e 2013.
Segundo o Ministério Público, o valor seria pago a título de
reparação, danos morais coletivos e multas em duas parcelas: a
primeira neste ano e a segunda,
no ano que vem. O dinheiro seria destinado ao governo paulista, ao Fundo de Direitos Difusos
e ao Fundo de Perícias e à Faculdade de Direito do Largo São
Francisco da Universidade de
São Paulo (USP), para a construção de uma nova biblioteca.
Do valor acertado, a Faculdade
de Direito deveria ficar com R$
17 milhões.
Na época, o promotor de Justiça José Carlos Blat disse que o
termo assinado foi baseado na

declaração feita por dirigentes e
ex-dirigentes da empresa em
delações premiadas firmadas em
Curitiba, nas investigações da
Operação Lava Jato.
Em nota, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) informou
que vai recorrer da sentença que
homologou o acordo. A PGE
questiona a doação no valor de
R$ 17 milhões para a construção de uma biblioteca na USP.
“O governo estadual entende que
a integralidade do valor do acordo feito pela CCR deve ser revertida para os cofres públicos,
uma vez que a lesão foi contra o
estado. Não cabe ao Ministério
Público decidir sobre a destinação dos recursos”, diz o texto.
A reportagem da Agência
Brasil procurou a CCR para
comentar a aceitação do termo
pela Justiça, mas a empresa ainda não respondeu à solicitação.
Em fato relevante divulgado
na quinta-feira (18), a concessionária informou que o estado de
São Paulo interpôs recurso contra a homologação do termo de
autocomposição, “sustentando a
impossibilidade de celebração
de acordo em matéria de improbidade e com a finalidade de que
toda contraprestação imposta à
companhia por força daquele termo reverta exclusivamente em
favor do estado de São Paulo”.
Ainda segundo o fato relevante, a CCR informou que vai
continuar contribuindo com
as autoridades públicas.
(Agencia Brasil)

nião de ministros, nós queremos
fazer uma reforma tributária e
mexer com os impostos federais apenas. Ao longo dos meus
28 anos como deputado, quiseram fazer uma reforma que envolvesse União, estados e municípios. Não dá certo”, afirmou.
Segundo ele, a equipe econômica do ministro Paulo Guedes está convencida de analisar
apenas os tributos federais.
“Queremos simplificar os tributos federais e não criando nenhum novo imposto. Você pode
fundir vários impostos e eu acho

que é isso que vai acontecer.
CPMF de volta, não”.
Atualmente, duas propostas
de reforma tributária tramitam
no Congresso. Na Câmara dos
Deputados, a comissão especial para discutir a reforma apresentada pelo deputado Baleia
Rossi (MDB-SP) foi instalada na
semana passada. Paralelamente,
o Senado apresentou uma proposta de emenda à Constituição
(PEC) com base em um texto
que tramita na Casa desde 2004.
Preparada pelo economista
Bernard Appy, a proposta da Câ-

mara unifica tributos sobre a
produção e o consumo arrecadados por União, estados e municípios e cria outro imposto
sobre bens e serviços específicos, cujas receitas ficarão apenas com o governo federal.
A proposta do Senado cria
um imposto sobre o valor agregado de competência estadual,
chamado de Imposto sobre Operações com Bens e Serviços
(IBS), e o Imposto Seletivo, sobre bens e serviços específicos,
de competência federal. (Agencia Brasil)

Embargo dos EUA contra Irã
afeta empresas brasileiras
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Justiça suspende licitação para
Autódromo de Deodoro no Rio

Autódromo de Deodoro no Rio
A Justiça Federal suspendeu,
O juiz detalhou que sua deciliminarmente, na sexta-feira (19), são, em caráter liminar, devia-se à
a licitação para a construção do possíveis danos irreversíveis - ciAutódromo de Deodoro, na zona tados no direito como periculum
oeste do Rio. A decisão, do juiz in mora - que o prosseguimento da
Adriano de Oliveira França, da 10ª construção da pistar causaria ao
Vara Federal do Rio de Janeiro, meio ambiente.
atendeu à Ação Civil Pública mo“O periculum in mora tamvida pelo Ministério Público Fe- bém resta demonstrado pelo proderal (MPF), que questionou a ine- vável prejuízo ambiental decorrenxistência de Estudo de Impacto te do iminente início das atividaAmbiental e Relatório de Impacto des relativas ao contrato vergastaAmbiental (EIA-Rima).
do, mormente em razão da necesA área é coberta parcialmente sidade de descontaminação da área
por floresta nativa, que teria de ser constante dos elementos de propraticamente suprimida para a jeto básico e do próprio risco ao
construção da pista e de toda a in- meio ambiente decorrente de inífraestrutura necessária à realização cio de empreendimento sem a redas corridas de Fórmula 1. A pre- alização de prévio EIA e RIMA, os
feitura do Rio já demonstrou inte- quais podem apontar para alterresse em trazer de volta as corri- nativas locacionais. Além disso,
das da elite do automobilismo mun- a suspensão da contratação do
dial, atualmente disputadas no cir- objeto da licitação em questão
cuito de Interlagos, em São Paulo. tem o condão de evitar danos não
Logo no início de sua decisão, o só ao meio ambiente, mas tamjuiz fez um breve histórico sobre bém prejuízos econômicos ao
o tema, lembrando que ele já era próprio ente federativo, caso venha
alvo de outra ação, de 2014, tam- a ser reconhecida a inviabilidade do
bém movida pelo MPF.
empreendimento”, escreveu Oli“Sustenta [o MPF] que o local veira França.
para construção do Novo AutódroO juiz deferiu o pedido do MPF
mo, a Floresta de Camboatá, em e decidiu suspender a licitação, até
Deodoro, trata-se de área de flo- a realização do EIA-Rima: “Diante
resta em regeneração, de elevada do exposto, defiro a tutela requeimportância ecológica para a cida- rida em caráter liminar, para deterde do Rio de Janeiro. Além de que, minar que os réus suspendam a
as discussões em torno da viabili- contratação objeto da concorrêndade ambiental do projeto são an- cia nº 01/2018 – processo nº 04/
tigas, tendo o MP, em 2014, ajui- 550.139/2017, até que o EIA-Rima
zado ACP, na qual foi deferida, par- seja apresentado e aprovado pelo
cialmente, liminar, determinando- órgão ambiental licenciador, e seja
se a suspensão pelo INEA [Institu- expedida licença prévia atestando
to Estadual do Ambiente] e pelo a viabilidade ambiental do empreestado do Rio de Janeiro do licen- endimento no local”.
ciamento ambiental do Novo AuTambém foi incluída no protódromo do Rio de Janeiro, bem cesso a Rio Motorpark Holding
como das demais intervenções re- S.A., empresa que foi a vencelacionadas ao empreendimento, até dora da concorrência para a
que fosse apresentado o Estudo de construção do autódromo. A preImpacto Ambiental; bem como feitura do Rio foi procurada para
proibindo o Estado do Rio de Ja- se pronunciar sobre a liminar, e
neiro de iniciar qualquer interven- se manifestou em nota, dizendo
ção na área descrita antes de expe- que a Procuradoria Geral do Mudida Licença de Instalação e so- nicípio ainda não havia sido inmente após a apresentação do Es- timada e que a decisão será anatudo de Impacto Ambiental”, rela- lisada quando isto acontecer.
tou o magistrado.
(Agencia Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro
afirmou na sexta-feira (19) que
empresas brasileiras foram alertadas, pelo governo, sobre embargos econômicos impostos
pelos Estados Unidos contra
o Irã, que podem afetar as relações comerciais entre o Brasil
e o país islâmico. O presidente
abordou o assunto ao ser questionado sobre a recusa da Petrobras em abastecer dois navios
iranianos que estão, desde junho,
ancorados próximos ao Porto de
Paranaguá (PR). Com isso, eles
ficam impedidos de retornar ao
país de origem. A Petrobras teme
violar a legislação norte-americana devido ao embargo, o que poderia trazer graves prejuízos para
a empresa, que é grande exportadora de petróleo para os EUA e
possui ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York.
“Existe esse problema, os
Estados Unidos, de forma unilateral, pelo que me consta, têm
embargos levantados contra o
Irã. As empresas brasileiras foram avisadas por nós desse problema e estão correndo o risco
neste sentido e o mundo está ai”,
disse Bolsonaro. Ele reafirmou

sua aproximação do presidente
dos EUA, Donald Trump,
mas ressaltou que o Brasil seguirá sem intervir em conflitos
de outros países.
“Eu, particularmente, estou
me aproximando cada vez mais
do Trump, fui recebido duas vezes por ele, ele é a primeira economia do mundo, segundo mercado econômico. E hoje abri
para jornalistas estrangeiros que
o Brasil está de braços abertos
para fazermos acordos, parcerias, para o bem dos nossos povos. O Brasil é um país que
não tem conflito em nenhum lugar do mundo, graças a Deus,
pretendemos manter nessa linha,
mas entendemos que outros países têm problemas e nós aqui
temos que cuidar dos nossos em
primeiro lugar”, disse.
Navios
De acordo com a administração do Porto de Paranaguá, os
navios iranianos Bavand e Termeh aguardam para abastecimento na baía do porto desde o
início de junho. Nenhuma das
embarcações movimentou ou
vai movimentar carga pelos ter-

minais paranaenses, e apenas fariam o abastecimento no local. O
navio Bavand aguarda ancorado
em frente ao porto. A embarcação
já está carregada com 48 mil toneladas de milho, carga que foi operada no porto de Imbituba (SC).
Já o navio Termeh aguarda,
desde o dia 9 de junho, ancorado a cerca de 20 quilômetros do
porto paranaense. A embarcação
está vazia, e aguarda combustível para seguir rumo ao porto de
Imbituba (SC), onde também receberá uma carga de milho que
será exportado ao Irã.
Para abastecer, os navios não
precisam atracar e recebem o
combustível por barcaças. A Petrobras é a principal fornecedora.
Procurada pela Agência Brasil, a
estatal disse que outras empresas
podem comercializar o combustível e que o risco envolvido na
operação é de responsabilidade da
empresa exportadora.
“O risco envolvido na contratação de navios sancionados
deve ser de responsabilidade da
empresa exportadora e não da
Petrobras, que não tem qualquer
relação com as atividades comerciais da exportadora. A com-

panhia reitera que não é a única
fornecedora de combustível para
embarcação no país”, afirma a
empresa.
A reportagem também tentou entrar em contato com a
agência marítima que representa as embarcações no Paraná, a
Unimar, mas a empresa não quis
comentar o assunto. O impasse
também está sendo tratado na
Justiça.
Exportações
O Irã é um importante destino de produtos agrícolas brasileiros. A balança comercial entre
os dois países é amplamente favorável ao Brasil. Em 2018, por
exemplo, foram exportados mais
de US$ 2,26 bilhões de dólares
para o país islâmico, enquanto o
Brasil importou US$ 39,9 milhões, resultando em um saldo
positivo de US$ 2,22 bilhões.
O principal produto brasileiro vendido ao Irã é justamente
milho em grãos, que representa
36% do total de exportações,
seguido por soja (34%), farelo
de soja (12%), carne bovina
(12%) e açúcar de cana (5,5%).
(Agencia Brasil)

Sede da Ancine será transferida
para Brasília, diz Presidente
O presidente Jair Bolsonaro
disse na sexta-feira (19) que vai
transferir a sede da Agência Nacional do Cinema (Ancine) do Rio
de Janeiro para Brasília. Segundo
ele, o governo estuda transformar
a Ancine em uma secretaria vinculada a algum ministério.
“É uma ideia que a Ancine
vire uma secretaria, ligada a algum ministério. Não sei se do
[ministro] Osmar Terra [Cidadania] ou não. Vou conversar com
ele”, disse Bolsonaro, após participar da solenidade comemorativa do Dia Nacional do Futebol, no Ministério da Cidadania.
Segundo Bolsonaro, o go-

verno fará um filtro sobre as produções audiovisuais. “Vai ter um
filtro, sim, já que é um órgão
federal. Se não puder ter filtro,
nós extinguiremos a Ancine, privatizaremos ou extinguiremos.
Não pode é dinheiro público ser
usado para filme pornográfico.”
O presidente defendeu a produção de filmes sobre heróis brasileiros. “Temos tantos heróis no
Brasil e a gente não fala desses
heróis. Não toca no assunto. Temos que perpetuar, fazer valer, dar
valor a essas pessoas que no passado deram sua vida, se empenharam para que o Brasil fosse independente lá atrás, fosse democrá-

tico, e sonhasse com um futuro
que pertence a todos nós.”
Decreto assinado na quintafeira (18) determinou a
transferência do Conselho Superior do Cinema do Ministério da Cidadania para a estrutura da Casa
Civil da Presidência da República.
Ao justificar a medida, em entrevista à imprensa, o ministro da Casa
Civil, Onyx Lorenzoni, argumentou que o conselho já esteve na Casa
Civil e que é preciso acompanhar
melhor o retorno dos investimentos públicos no cinema.
Caminhoneiros
Sobre uma possível nova

paralisação dos caminhoneiros
por causa da tabela do frete,
Bolsonaro disse que é um direito de todos fazer greve. “Os
caminhoneiros são uma classe
importantíssima para o Brasil”,
acrescentou.
O presidente disse esperar
que a categoria não faça paralisação e destacou que o governo está fazendo “o possível”
para atender às reivindicações
dos caminhoneiros “Isso atrapalha e muito a economia. Reconhecemos a dificuldade da
carreira. Estamos prontos para
continuar
conversando.”
(Agencia Brasil)

Liesa define ordem do desfile de
escolas de samba no carnaval do Rio
A Liga Independente das
Escolas de Samba (Liesa) definiu a ordem dos desfiles das
escolas de samba do Grupo
Especial para o Carnaval de
2020. Após decisão da Justiça de que a Imperatriz Lepoldinense, penúltima colocada
no desfile deste ano, seria rebaixada para o Grupo de Acesso, a Liesa realizou o sorteio
na noite de quinta-feira (18).
Junto com a Imperatriz, a Império Serrano, última colocada,
também desfilará ano que vem

no Grupo de Acesso.
Ao todo, 13 escolas vão desfilar no domingo (23 de fevereiro) e na segunda-feira (24 de
fevereiro). As duas últimas colocadas serão rebaixadas, e apenas a campeã do Grupo de Acesso subirá para o Grupo Especial
em 2021.
No domingo (23 de fevereiro), vão desfilar 7 escolas.
A Estação Primeira de Mangueira, campeã deste ano, será
a terceira a desfilar no domingo de carnaval e a Portela fe-

cha o desfile.
Domingo
No domingo (23 de fevereiro), vão desfilar sete escolas. A Estação Primeira de
Mangueira, campeã deste ano,
será a terceira a desfilar no
domingo de carnaval e a Portela fecha o desfile.
1ª - Estácio de Sá
2ª - Viradouro
3ª - Mangueira
4ª - Tuiuti
5ª - Grande Rio

6ª - União da Ilha
7ª - Portela
Segunda-feira
Na segunda-feira (24 de fevereiro),
a São Clemente abre o desfile e a BeijaFlor de Nilópolis encerra a programação das escolas do Grupo Especial.
1ª - São Clemente
2ª - Vila Isabel
3ª - Salgueiro
4ª - Unidos da Tijuca
5ª - Mocidade
6ª - Beija-Flor (Agencia
Brasil)

Junho teve a maior temperatura já
registrada para o mês no planeta
O mês de junho teve a temperatura mais alta já registrada
para o mês, no planeta. O recorde abrangeu as temperaturas tanto na terra quanto no mar, segundo a Administração Oceânica e
Atmosférica dos Estados Unidos
(Noaa, na sigla em inglês)..
No acumulado de janeiro a
junho, 2019 teve a maior temperatura nos últimos 140 anos.
Apenas o ano de 2016 teve mais

calor do que o medido neste ano.
Na medição da média mensal, nove dos 10 meses de junho
mais quentes da história ocorreram desde 2010. A exceção foi
o calor registrado em 1998. Segundo a Noaa, foi o 43º junho
consecutivo com temperaturas
acima da média do século XX.
O pico de calor foi registrado em diversas regiões do mundo, como Ásia, África, América

do Sul e Europa. Nesta última,
uma onda de calor, que atingiu o
continente, chegou a ter temperaturas até 10º mais quentes do
que a média normal para a região.
Os dados são importantes
para aferir o movimento de ampliação da temperatura do planeta, indicador chave dentro do
debate de mudanças climáticas.
Mas segundo a Organização
Mundial Meteorológica, outros

indicadores também tiveram desempenho que demandam observação. Em junho foi registrada a
segunda menor extensão de gelos do Ártico, em 41 anos.
De acordo com a Organização das Nações Unidas, a OMM
deve apresentar um relatório
sobre o estado do clima no mundo na Cúpula da ONU sobre
Ação Climática, marcada para
setembro. (Agencia Brasil)
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Portal da Transparência
amplia oferta de serviços
O Portal da Transparência,
mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU), ampliou a
oferta de serviços. Agora está
disponível para consulta do público a lista de pessoas que recebem o Benefício de Prestação
Continuada (BPC) em todo o
país.
A lista é composta por mais
de 4,7 milhões de idosos e deficientes de baixa renda. A iniciativa foi implantada em parceria
com o Ministério da Cidadania.
Os dados disponíveis são de janeiro até junho deste ano. Nesse período, o governo federal
repassou R$ 27,7 bilhões em pagamentos.
De acordo com a CGU, a medida busca fortalecer o controle social. Essa é uma das ações
realizadas nos 200 dias de governo que foram apresentadas
pela CGU.
O Portal da Transparência é
um site de acesso livre, no qual
o cidadão pode encontrar informações sobre como o dinheiro
público é utilizado e sobre outros assuntos relacionados à
gestão pública do Brasil.
Os cidadãos também podem
fazer pedidos personalizados.
Segundo a CGU, na área
de acesso à informação, foram
recebidos neste ano 71.514 pedidos. Desses, 94,42% foram
respondidos, num prazo médio
de 11 dias. Desde 2012, já foram
recebidos 768.623 pedidos, com
percentual de resposta total de
99,4%. O Painel da Lei de Acesso à Informação apresenta um
panorama da implementação da
norma no Executivo Federal.
200 dias
Entre as demais ações destacadas pelo órgão estão a conclusão de 839 auditorias e fiscalizações, que resultaram na
economia de R$ 1,7 bilhão aos
cofres públicos até o momento; e a expulsão de 230 agentes
públicos federais, entre outros
motivos, por corrupção, aban-

dono, acumulação de cargo e
negligência.
De acordo com a CGU, os
trabalhos divulgados já fazem
parte de suas atribuições como
órgão de controle interno do
Poder Executivo federal e abordam temas relativos à auditoria
e fiscalização; correição, combate e prevenção à corrupção,
transparência e participação
social.
Na quinta-feira (18), o governo federal divulgou o balanço geral dos 200 dias de gestão, em cerimônia no Palácio do
Planalto. Ao todo, foram listadas 47 ações, divididas em sete
eixos, que estão em andamento
ou foram realizadas ao longo do
período.
Ações da CGU
Acordos de Leniência - Em
relação à Lei Anticorrupção (nº
12.846/2013), a CGU e a Advocacia-Geral da União (AGU) assinaram, em 2019, dois acordos
de leniência com empresas envolvidas em casos de corrupção: Braskem S/A, no valor de
R$ 2,87 bilhões, e Technip Brasil e Flexibras, no valor de R$
819 milhões. Do segundo acordo também participaram o MPF
e o Departamento de Justiça
Norte-Americano (DoJ).
Avaliação de Políticas Públicas - A CGU concluiu, nos
primeiros 200 dias de governo,
839 auditorias e fiscalizações
que resultaram na economia de
R$ 1,7 bilhão aos cofres públicos até o momento. O trabalho
buscou, entre outros objetivos,
avaliar a execução dos programas de governo e a gestão dos
administradores. Nessa linha de
atuação, a CGU avaliou os controles feitos pelo Ministério da
Saúde sobre os mais de R$ 75
bilhões transferidos na modalidade fundo a fundo a estados,
Distrito Federal e municípios
para realização de ações e serviços de saúde. A CGU identificou fragilidades no processo

de monitoramento e avaliação
das transferências, que levaram
o MS a alterar sua estrutura,
com objetivo de aperfeiçoar a
oferta dos serviços.
Prevenção - Até o momento, dos 187 órgãos e entidades
federais que devem elaborar e
aprovar planos de integridade,
124 informaram à CGU a aprovação pela respectiva alta administração. Desse total, 98 já
autorizaram a publicação do documento no Painel Integridade
Pública, permitindo que a sociedade conheça as medidas e
ações institucionais destinadas
à prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção.
Operações especiais - A
CGU participou da deflagração
de 26 operações especiais de
combate à corrupção no Brasil,
em parceria com órgãos como
Polícia Federal e Ministério Público Federal. As constatações
mais comuns envolveram fraudes na execução de contratos e
prestação de contas irregulares,
além de montagem e direcionamento de licitações. As principais políticas afetadas foram
das áreas de educação e de
saúde.
Punição - O governo federal expulsou 230 agentes públicos federais por atividades
contrárias à Lei nº 8.112/1990
(Regime Jurídico dos Servidores). A prática de atos relacionados à corrupção foi o principal motivo das punições, com
119 penalidades. Em seguida
vêm abandono, inassiduidade
ou acumulação de cargos; desídia/negligência; e participação em gerência ou administração de sociedade privada. As
sanções incluem demissão de
servidores efetivos, cassações
de aposentadorias e destituições de ocupantes de cargos em
comissão.
Ouvidoria - O Sistema eOuv registrou, neste ano,
141.833 manifestações, sendo

48.150 reclamações e 14.536 denúncias. Há também sugestões,
elogios, solicitações e pedidos
de simplificação. Em 64% dos
casos, houve resolutividade, ou
seja, os próprios demandantes
informaram que sua necessidade foi atendida de maneira total
ou parcial. O Código de Defesa
do Usuário do Serviço Público
(Lei nº 13.460/2017) entrou em
vigor para os municípios com
menos de 100 mil habitantes no
dia 17 de junho, data em que o
e-Ouv também registrou adesão
de mais de 1 mil ouvidorias municipais.
Transparência - Desde segunda-feira (15), está disponível
para consulta, no Portal da
Transparência, a lista de pessoas que recebem o BPC em todo
o país. Na área de acesso à informação, já foram recebidos,
apenas em 2019, 71.514 pedidos.
Desses, 94, 42% foram respondidos, num prazo médio de 11
dias. Neste ano, a CGU passou
também a gerir a Política de Dados Abertos, a partir da publicação do Decreto nº 9.903, de 8 de
julho de 2019. Antes, a gestão
da política ficava a cargo do
Ministério da Economia. A partir de agora, a Controladoria
soma as atribuições de gestão à
de monitoramento.
Educação Cidadã - Dentre as
ações de Educação Cidadã, a
CGU lançou, em 7 de junho, a 1ª
Edição do Game da Cidadania.
Fruto de parceria entre a Controladoria e o Projeto Diálogos
Setoriais, o Game da Cidadania
tem o objetivo de estimular, por
meio de atividade gamificada em
plataforma virtual, a reflexão e a
conduta ética e cidadã entre o
público adolescente e jovem,
além de desenvolver a consciência crítica sobre pequenos
atos de corrupção, que muitas
vezes passam despercebidos no
dia a dia das pessoas e são, indevidamente, tratados como
algo normal ou de pouca relevância. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Colbras Participações em Sociedades Ltda

CNPJ – 07.187.576/0001-59 - NIRE - 35218611683
Extrato da Ata de Reunião dos Sócios no dia 16/07/2019
Data, Hora, Local: 16.07.2019, às 14h10min, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1400, 7º andar, conjunto 71,
Sala 03, Itaim Bibi, São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: José Artur Rodrigues Lima,
Secretária: Angélica Renata Marques Pipino. Deliberações Aprovadas: a redução do capital social da Sociedade por
ter se tornado excessivo em relação ao objeto, atualmente no valor de R$ 70.000,00 para R$ 30.000,00, com efetiva
redução de R$ 40.000,00, e com o consequente cancelamento de 40.000 quotas, (i) sendo o capital social da
Sociedade, a partir de então, representado por (i) 15.000 quotas de propriedade do sócio Francisco Carlos Jorge
Colnaghi; (ii) 15.000 quotas de propriedade do sócio José Roberto Colnaghi, totalizando o valor total de 30.000 quotas,
correspondentes ao valor total do capital social de R$ 30.000,00 (ii) O valor de R$ 40.000,00 em moeda corrente
nacional que equivale ao valor da redução do capital proveniente da diminuição proporcional das participações dos
sócios quotistas na sociedade, será pago aos sócios em moeda corrente nacional, em até 12 meses a contar desta ata,
na seguinte proporção: (i) R$ 20.000,00 para o sócio José Roberto Colnaghi; e (ii) R$ 20.000,00 para o sócios
Francisco Carlos Jorge Colnaghi. (iii) Fica a administração da Sociedade autorizada a tomar todas as providências
necessárias. Encerramento: Nada mais. São Paulo-SP, 16.07.2019. Sócios Quotistas: P.p. Francisco Carlos Jorge
Colnaghi, P.p. José Roberto Colnaghi - ( ambos representado pelo Sr. José Artur Rodrigues Lima)
INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S.A CNPJ/MF N° 60.637.238/0001-54 - Companhia Aberta - Edital de Convocação de Assembléia Geral
Ordinária - Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em
20/08/2019, às 9 horas na sede a Avenida Alcântara Machado 80, conjunto 31, Mooca, São Paulo, SP, para deliberarem sobre a seguinte
pauta: (1) Apreciar e aprovar as Demonstrações Financeiras do exercicio de 2018, inclusive relatório e parecer dos auditores independentes; (2) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; (3) deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores;
(4) Eleição dos membros do Conselho de Administração; Para a eleição dos membros do Conselho de Administração, conforme previsto
na Instrução CVM nº 165, para a solicitação do procedimento de voto múltiplo serão necessários no mínimo 5% das ações com direito a
voto. Encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede social e no site (http://www.industriasjbduarte.com.br), bem como no site da CVM
e da B3, cópias dos documentos a serem discutidos na Assembleia aqui convocada, incluindo a Ata da Reunião do Conselho de Administração de 18/07/2019, o Regulamento e demais documentos para o exercício do voto por correspondência e a Proposta da Administração.
No caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos, solicitamos contatar a Diretoria de Relações com Investidores pelo telefone (11)
2061-5511, o Sr. Edison Cordaro. Conforme artigo 5º da Instrução CVM nº 481/09, do artigo 30º, item II da Instrução CVM 480/09 e artigo
13º do Estatuto Social, os acionistas deverão apresentar com no mínimo quarenta e oito horas de antecedência da Assembleia, além
do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante
contendo sua respectiva participação acionária no capital social da Companhia expedido pela B3 ou constarem do Livro de Ações Nominativas da Sociedade; e (ii) instrumento de mandato com reconhecimento da ﬁrma do outorgante caso o acionista se faça representar
por procurador. Os documentos aqui mencionados deverão ser endereçados ao Sr. Edison Cordaro (DRI), na Rua Agostinho Gomes nº
2816, Ipiranga, São Paulo, SP. São Paulo,18 de julho de 2019. Fabio Aylton Casal De Rey - Presidente do Conselho de Administração

ISEC SECURITIZADORA S.A - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA 5ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 5ª Série da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A
(“Emissora” e “Emissão”), Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores, (“Agente Fiduciário”), e os representantes da
Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada,
em primeira convocação, em 08 de agosto de 2019, às 11 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, Itaim Bibi, CEP 04533-004,
Cidade e Estado de São Paulo, a ﬁm de, nos termos da cláusula 12.4 do Termo Securitização de Créditos Imobiliários da 5ª
Série da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (“Termo de Securitização” e “Securitizadora”), deliberar e/ou discutir sobre a
seguinte Ordem do Dia: ORDEM DO DIA: Em decorrência da deliberação tomada na Assembleia Geral dos Titulares de CRI
realizada em 24 de fevereiro de 2014 (“AGT 24.02.14”), na qual deliberou-se pela amortização extraordinária do CRI e,
consequentemente, a liquidação antecipada da CCB de nº FLAC01, emitida pela Flacam Empreendimentos e Participações
(“Devedora”), no valor total de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) (“CCB”), e em razão do inadimplemento da
referida obrigação dentro do prazo estabelecido na cláusula 6.6.3 do Termo de Securitização, qual seja, 05.12.2017, deliberar
sobre: (i) Decretação ou não do vencimento antecipado da CCB e consequentemente dos CRI, nos termos da cláusula 9.1,
“b”, da CCB e da cláusula 12.2, alínea “b” do Termo de Securitização em razão do descumprimento de obrigação pecuniária,
qual seja, proceder com a amortização extraordinária dos CRI e, Liquidação Antecipada da CCB, conforme cláusula 6.6 do
Termo de Securitização e cláusula 3.2 e seguintes da CCB; e (ii) Autorizar a Securitizadora e o Agente Fiduciário a ﬁrmarem
todos e quaisquer documentos relacionados às deliberações acima, inclusive os aditamentos necessários aos Documentos da
Operação, bem como, praticar todos os atos necessários para efetivação. Quórum: O quórum de instalação da assembleia
em primeira convocação é de 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação e, em segunda convocação com
qualquer número. Todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente,
por 100% (cem por cento) dos CRI em circulação, ressalvadas as hipóteses previstas na cláusula 12.8 do Termo de
Securitização, as quais deverão ser aprovadas, sejam em primeira ou segunda convocação por no mínimo 90% (noventa por
cento) dos CRI em circulação. Procuração: 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 do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Para que a veriﬁcação de quórum seja feita com certa
celeridade e de modo eﬁcaz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida
assembleia sejam encaminhados à Emissora e ao Agente Fiduciário: (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br, juridico@
isecbrasil.com.br e contencioso@pentagonotrustee.com.br; ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente
Fiduciário em suas sedes, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia,
devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como,
dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 19 de julho de 2019.
ISEC SECURITIZADORA S.A
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO /SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 18/
07/19, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED: 1EB95 - CONTRATO: 817970002993-6 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1816 - GRANJA JULIETA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA LUIZ DE OLIVEIRA, Nº 260, APARTAMENTO 21, 1º
ANDAR, BLOCO 7.B, EDIFICIO PRINCIPE GEORGE - PORTAL DOS PRINCIPES,
29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO - SAO PAULO- SP. CABENDO-LHE 0 DIREITO
A UMA VAGA DE GARAGEM, N°16, LOCALIZADA NO ESTACIONAMENT O 3,
INTEGRANTE DO PORTAL DOS PRÍNCIPES - SAO PAULO - SP.
ULISSES MANOEL DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, OPERADOR, CPF: 26491818420,
CI: 22.389.562-3 SSP/SP CASADO(A) COM DAL VA MASSUMI YOSSUGO,
BRASILEIRO(A), DO LAR, CPF: 01068964820,CI: 9.369.638 SSP/SP.
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
18 - 19 - 22/07/2019

Jornal
ODIASP

INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S/A
CNPJ/MF nº 60.637.238/0001-54 - NIRE 5.300.030.257
AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se a disposição dos acionistas na sede social
da empresa, na Avenida Alcântara Machado nº 80, conjunto 31, bairro da Mooca, município de São Paulo, SP, os
documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6404/76.
Tais documentos, também estão disponíveis nos sites da
CVM - Comissão de Valores Mobiliários, B3 - BRASIL,
BOLSA, BALCÃO e no site da Companhia, www.indústriasjbduarte.com.br. São Paulo, 18 de julho de 2019.
Edison Cordaro - Diretor de Relações com Investidores

PP PROMOTORA DE VENDAS S.A. - CNPJ 18.249.116/0001-24 - NIRE 35.300.461.177 - Convocação para Assembleia Geral
Ordinária E Extraordinária - Ficam os Srs. acionistas da PP Promotora de Vendas S.A., CNPJ 18.249.116/0001-24, convocados
para comparecer, em sua qualidade de acionista, à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a se realizar no
dia 29 de julho de 2019, às 10:00, na sede da Companhia, localizada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua São Tomé, nº 86,
conjunto 202, Vila Olímpia, CEP 04551-080, para examinar, discutir e votar acerca das seguintes matérias: 1) em Assembleia Geral
Ordinária (i) as contas da administração relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) o balanço e demais
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e (iii) destinação dos resultados
apurados no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; e 2) em Assembleia Geral Extraordinária (i) a alteração do objeto
social da Companhia; (ii) a alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia; (iii) a conversão de 3.993 (três mil, novecentos
e noventa e três) Ações Ordinárias nominativas e sem valor nominal em Ações Preferenciais Classe E; e (iv) a alteração do Artigo
5º do Estatuto Social da Companhia; e (v) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Informamos que os documentos
pertinentes à referida Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, encontram-se disponíveis para apreciação na sede da Companhia, no endereço acima informado. Atenciosamente, Ricardo R. Loureiro e Silva - Presidente do Conselho de Administração.

BMPI Infra S.A.
CNPJ/MF 24.416.909/0001-93
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 07/06/2019
1. Data, hora e local: No dia 07/06/2019, às 09h, reuniu-se na sede da Companhia, situada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, n° 750, conjunto
101, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04530-001, o Conselho de Administração da BMPI Infra S.A. 2. Convocação e presença: Dispensada
a convocação em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto na Lei 6.404/76.
3. Mesa: A reunião foi presidida pelo Sr. Guilherme Moreira Teixeira e secretariada pela Sra. Alícia Maria Gross Figueiró. 4. Ordem do dia:
Deliberar sobre a concessão de autorização para a BMPI Infra S.A. prestar aval, como devedora solidária, em favor da Construtora Barbosa
Mello S.A. (“CBM”), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.185.786/0001-61, perante o Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. (“BMBB”), no valor de
R$4.284.578,40, nos termos das Cédulas de Crédito Bancário n°s 1290204039, 1290204128, 1290204829 e 1290204837. 5. Deliberações: O
Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 15, inciso viii, alínea (d), do Estatuto Social da Companhia, aprovou, por unanimidade, a concessão de aval para a CBM celebrar com o BMBB as Cédulas de Crédito Bancário n°s 1290204039,1290204128, 1290204829 e
 NOVALORTOTALDE2 %MFUN¼»ODAPRESENTEDELIBERA¼»O lCAAUTORIZADAA#OMPANHIA NAFORMADESUAREPRESENTA¼»O
social, a assinar os documentos necessários para formalizar a operação. Encerramento e assinaturas: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, depois de lida, foi aprovada sem ressalvas e vai assinada por todos os
presentes. Belo Horizonte, 07/06/2019. Guilherme Moreira Teixeira - Presidente e membro do Conselho de Administração, Alícia Maria Gross Figueiró - Secretária e Membro do Conselho de Administração, Rosangela Duarte Campos Pezzi - Membro do Conselho de Administração. Visto do
Advogado: Carlos Henrique Salge Recife - OAB-MG 63.470. JUCESP nº 346.859/19-0 em 03/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO de BEM IMÓVELE PARA INTIMAÇÃO
DOS EXECUTADOS: GUARISI DE SÃO PAULO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
EPP, CNPJ 08.660.820/0001-11, na pessoa de seu representante legal; ITALIA FORNACIARI GUARISI,
CPF 021.373.788-41; SANDRA GUARISI, CPF 256.049.328-41, seu ex-cônjuge Wilson Monteiro Pinheiro,
CPF 036.386.208-08, que também fica intimado da penhora e da avaliação do bem imóvel; os
COPROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL: Valéria Guarisi, CPF 174.830.418-62, Reynaldo Guarici Filho, CPF
036.386.338-96 e s/m Elaine Cristina Palhares Guarisi, CPF 076.271.698-36, Valquíria Guarisi, CPF
256.599.878-34, eventuais cônjuges, se casadas forem, eventuais sucessores e demais interessados, expedido
nos autos do Processo nº 0024617-54.2010.8.26.0008, Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
ANGELINA APARECIDAALEXANDRE, CPF 042.304.168-14 E OUTROS. A Drª. Karina FerraroAmarante
Innocencio, MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível - Foro Regional VIII – Tatuapé/SP, na forma doArt. 881,
§ 1º do CPC e do Provimento CSM nº 1625/2009, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa que que a gestora Oficial CHRISTÓVÃO GESTÃO E APOIO
EMPRESARIAL LTDA. na pessoa de seus leiloeiros judiciais, Dr. CHRISTOVÃO DE CAMARGO SEGUI,
OAB/SP 91.529e o DR. LUIZ CARLOS LEVOTO, JUCESP nº 942, levará(ão) a leilão o(s) bem(ns) imóvel(is)
abaixo descrito(s) no site: www.leilaoinvestment.com.br, em condições que se seguem: DO BEM IMÓVEL:
exercício do usufruto e da nua propriedade consistente de Uma casa na Rua Cutinguta, nº 18-A,
antiga Rua Professor José Fernando ou José Fernandes, esquina da Rua José Monoel da Fonseca
ou José Manoel da Fonseca Júnior, no 38º subdistrito, Vila Matilde, e seu terreno, correspondente
a parte do lote nº 31 da quadra nº 27, da 1ª Secção da Vila Matilde. Contribuinte 058.159.0044-3.
Matrícula nº 41.248 do 16º CRI/SP. DOS ÔNUS: 1-) Prenotação nº 468291 de 13-11-2015: Av-8/41.248:
penhora exequenda; 2-) Prenotação nº 472351 de 16-02-2016: Av-9/41.248: certidão de 15-02-2016, expedida
nos autos daAção de ExecuçãoTrabalhista nº de ordem 1179/11 que Júlio Batista da Silva Filho move contra
Valquiria Guarisi e Outra, da 50ª Vara do Trabalho desta Capital, TRT da 2ª Região: Penhora. 3-) Fls. 318
dos autos: penhora no rosto dos autos para garantia da Execução de R$ 2.898,38, atualizado até junho/2015.
Cumprimento de Sentença, Proc. 0000727-86.2010.8.26.0008, 2ª Vara Cível do Tatuapé/SP, ajuizada por
Ribeirão VIII Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. x Guarisi Comércio e Locação de Equipamentos Ltda.
– EPP e outro; 4-) Há débitos de IPTU – Exercícios Anteriores: 2009,2010,2011,2012,2013,2014 e 2016. Há
débitos – Exercício Atual: R$3.268,65, referente as prestações em aberto (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, conf. pesquisa
ao site da PMSP em 18-5-17); Há Dívida Ativa de IPTU/Contribuição de Melhorias/TRSD: Contribuinte:
058.159.0044-3, no valor de R$ 60.617,10. Total de Débitos: 13 (conf. pesquisa ao site da PMSP em 18-0517. Nº da Dívida - Ajuizadas: 885.032.1/99-6; 626.258.9/00-7, 644.827.5/06-1, 553.486.0/07-3; 546.021.2/091, 546.021.2/09-1, 515.815.1/11-3, 523.466.2/14-4, 523.466.2/14-4; 523.466.2/14-4, 504.986.5/17-4. Não
ajuizadas: 2013 e 2016. DAS DATAS DOS LEILÕES: • O 1º Leilão começará em 01/08/2019 às 15h00min
e terminará em 06/08/2019, às 15h00min. O 2º Leilão começará em 06/08/2019, às 15h01min. e terminará
em 03/09/2019, às 15h00min. DA ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL: R$ 1.248.402,70
(maio/2017). DAATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO: R$ R$355.560,89 (maio/2017). Ficam os
executados, o ex-cônjuge, os coproprietários, os eventuais cônjuges, sucessores e demais interessados,
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Não há
incidentes, ações incidentais, recursos ou execuções de sentenças vinculadas a esse processo, pendentes
de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 11 de junho
de 2019. Edital completo e demais condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHADA RECICLAGEM
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados os Cooperados da Cooperativa de
Trabalho Rainha da Reciclagem a participarem da Assembléia Geral
Extraordinária que se realizará no dia 31/07/2019(Quarta Feira), nesta
capital sito a Rua. Japichaua Nº 596 – Cep :03813-310-Jd. MatarazzoCapital-SP em 1º chamada ás 20:00Hs e em 2º chamada as 20:30 Hs,
para deliberar a seguinte Pauta: 1º)- Alteração do Endereço da
Cooperativa da Rua. Japichaua Nº 596-Cep. 03813-310- Jd MatarazzoCapital - São Paulo para Rua Japichaua Nº 313- Cep. 03813-310- Jd
Matrazzo- Capital- São Paulo. São Paulo, 19 de Julho de 2.019. Elineia
Gomes de Jesus- Presidente - C.P.F 216.349.658-92.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004962-19.2018.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). CAROLINA SANTA ROSA SAYEGH, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) JOSÉANTONIOALVES DA SILVA, CPF 077.143.573-80, que lhe foi proposta
uma ação de Monitória por parte de WilsonAmauri Tomio, objetivando o recebimento de
R$ 9.851,24 (02/2018), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao débito dos
cheques de n°s 000136, 000137, 000138, 000139 e 000140, cada um no valor de R$
1.810,00, bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações.
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, pague o valor supra devidamente corrigido,
e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art.701 do NCPC), que o
tornará isento das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título
judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos, sendo nomeado curador especial em caso
de revelia (art.257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
26 de fevereiro de 2019.
B 20 e 23/07

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
República Federativa do Brasil, a requerimento do ITAÚ UNIBANCO S/
A, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou interessar
possa que, ROSANA THEODORO ROCHA, administradora, RG nº
27.673.696-5-SSP/SP, CPF nº 218.498.508-28, e seu marido ROGÉRIO
TEODORO DA ROCHA, diretor comercial, RG nº 27.164.021-2-SSP/
SP, CPF nº 299.690.608-05, brasileiros, casados no regime da comunhão
parcial de bens na vigência da Lei nº 6.515/77, domiciliados nesta
Capital, residentes na Rua São Benedito nº 1.307, Santo Amaro, ficam
intimados a purgarem a mora mediante o pagamento referente a 09
(nove) prestações em atraso, vencidas de 05/10/2018 a 05/06/2019,
no valor de R$20.102,50 (vinte mil, cento e dois reais e cinquenta
centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor
de R$20.129,04 (vinte mil, cento e vinte e nove reais e quatro centavos),
que atualizado até 22/09/2019, perfaz o valor de R$26.246,78 (vinte e
seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos),
cuja planilha com os valores diários para purgação de mora está nos
autos, cujo financiamento foi concedido pelo ITAÚ UNIBANCO S/A,
para aquisição do imóvel localizado na Rua Doutor Nicolau Alberto
Defina nº 251, apartamento nº 91, localizado no 9º andar do Bloco 01,
integrante do Conjunto Habitacional Miraflores I, na Saúde – 21°
Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária
em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrado
sob n° 14 na matrícula nº 104.692. 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, ITAÚ UNIBANCO 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, 19 de julho de 2019. O Oficial.
22, 23 e 24/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019013-71.2014.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
LOURIVALBRITO LIMA, RG 320202537, CPF 263.033.308-60, que lhe foi proposta uma
ação de execução por título extrajudicial por parte de SEIJI ISHIKAWA e outro, objetivando
o recebimento da quantia de R$ 66.583,59 (setembro/2018), referente ao não pagamento
de alugueis do imóvel localizado na Rua Altino Arantes, 31, ap 42. Estando o executado
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias a fluir dos 20 dias supra, pague
o débito atualizado, ocasião em que verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15
dias, embargue ou reconheça o crédito dos exequentes, comprovado o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento
restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de
1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será nomeado
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
B 19 e 20/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1011516-49.2018.8.26.0008.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de
São Paulo, Dr(a). JU HYEON LEE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Gabriel
Spalone Alves, RG 53.846.328-4 e CPF 484.288.628-50, que Eduardo Natam Klemp
Rego, ajuizou uma Ação de Indenização Por Danos Materiais c.c Obrigação de Fazer e
Pedido de Tutela de Urgência, pelo Procedimento Comum, objetivando condenar o réu ao
pagamento de R$ 65.923,01 (agosto/2018), referente ao pagamento dos alugueres e
demais encargos absorvidos pelo Requerente; Tornar definitivo os efeitos da Tutela de
Urgência com a somatória dos dias em atraso em seu cumprimento, bem como ao
pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando o requerido em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste, sob pena de ser considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257 §- IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
03 de julho de 2019.
B 19 e 20/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000731-48.2015.8.26.0100
ordem 0014 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado
de São Paulo, Dr(a). TONIA YUKA KOROKU, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
TOMIE HIDEKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 08.146.145/0001-07, com
endereço à Rua Augusta, 1987, Cerqueira Cesar, CEP 01413-000, São Paulo - SP TONY
HIDEKI KADOTA, Brasileiro, Casado, Do Comércio, RG 12.180.241-3, CPF 125.136.70892, com endereço à Rua Augusta, 1987, Cerqueira Cesar, CEP 01413-000, São Paulo SP KENNYTOMIE KADOTA, Brasileiro, Solteira, Do Comércio, RG 43.994.894-0, CPF
373.533.718-03, com endereço à Rua Augusta, 1987, Cerqueira Cesar, CEP 01413-000,
São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte
de PUREZA DE JESUS PORTO GONÇALVES, alegando em síntese a execução de
título extrajudicial. 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, RESPONDER, querendo,
ressaltando-se que, não sendo respondida a ação presumir-se-ão aceitoso pelos réus,
como verdadeiros, os fatos articulados pela autora. Diante disso e para conhecimento de
todos expede-se o presente Edital, que será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS.
B 19 e 20/07
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0131665-19.2012.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Casa de Carnes
Anjo Azul Ltda EPP, CNPJ 08.886.162/0002-61, na pessoa de seu representante legal e
a Cassiano Antônio Martins, CPF 038.751.776-65, Rosilene Ferreira da Silva, CPF
174.020.998-22, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título
Extrajudicial, tendo como coexecutada Maria Ramos Gondim Martins, para cobrança de
R$ 100.828,37 (26.03.2012), referente ao saldo devedor do Instrumento Particular de
Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 4.809.660. Estando os executados em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, paguem o débito, atualizado
ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que
começarão a fluir após os 20 dias supra, bem como intimados ficam da penhora efetuada
sobre os valores de R$ 9,87 e R$ 729,36, depositados no Banco do Brasil S/A, ag. 59056 Poder Judiciário, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em
caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de maio
de 2019.
B 19 e 20/07
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011738-94.2016.8.26.0005
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 RODRIGO
APARECIDO ROQUE, Brasileiro, CPF 256.289.148-19 que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, para cobrança do valor
de R$ 11.397,05 (julho/2016), decorrente do Empréstimo Pessoal nº 8.928.155. Encontrandose o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para que, no prazo de 03 dias, pague a dívida atualizada até a data do efetivo pagamento,
acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado do débito ou apresente embargos em 15 dias. No prazo
para embargos, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução,
acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer autorização
do Juízo para pagar o restante do débito em até 6 parcelas mensais, corrigidas e acrescidas
de juros de 1% ao mês (art. 916 do CPCl). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos
executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do CPC).
O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10%
sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o
reinício dos atos executivos. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de
opor embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2019.
B 19 e 20/07
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Allfood Importação, Indústria e Comércio S.A.
03ª VARA CIVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO SP

LEILÃO
ONLINE

EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇAS e intimação do(s) executado(s), BOM VIVER SAÚDE LTDA E ABRÃO ELIAS FRANKEL, bem como os
terceiros interessados ANETTE LAFER FRANKEL (CPF: 043.760.108-04), RONALDO MELLO ROZENDO LEITE (CPF:
839.367.267-87), SORAYA PINHEIRO MELLO ROZENDO LEITE (CPF: 220.836.438-44) E UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS
BRASILEIROS S/A (CNPJ: 33.700.394/0001-40). A Dra. Andréa Galhardo Palma, MMa. Juíza de Direito da 03ª Vara Cível do Foro Central de
São Paulo SP, com fulcro na Lei nº 13.105/15 (“Novo CPC”) e no regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJSP (e demais alterações), FAZ SABER,
aos que o presente Edital de 1ª e 2ª Praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, processam-se
os Autos da Ação de Cobrança, ajuizada por RESIDENCIAL MORADAS DO BOM VIVER SAÚDE (CNPJ: 05.119.237/0001-00) em face de BOM VIVER
SAÚDE LTDA (CNPJ: 04.220.175/0001-65) E ABRÃO ELIAS FRANKEL (CPF: 222.873.298-20) Processo nº 0029048-25.2005.8.26.0100 e que foi
designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e
no estado em que se encontra. As regras e condições, bem como as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado estão disponíveis no portal
Gestor Mais Leilão, www.maisleilao.com.br. DA VISITAÇÃO As visitas deverão ser agendadas via e-mail, contato@maisleilao.com.br ou por telefone
(11) 2626-5561. DA PRAÇA A praça será realizada na modalidade On-line, por MEIO ELETRÔNICO, através do portal Gestor www.maisleilao.com.br.
A 1ª Praça terá início no dia 23/09/2019 às 11:00 hrs. e se encerrará no dia 26/09/2019 às 11:00 hrs. Em não havendo lance superior ou igual ao
valor da avaliação na data indicada para o 01º Certame, este seguir-se-á sem interrupção a 2ª Praça, que se estenderá por no mínimo vinte dias e terá
início no dia 26/09/2019 às 11:00 hrs., e se encerrará em 16/10/2019 às 11:00 hrs. DO CONDUTOR DA PRAÇA A praça será conduzida pelo leiloeiro
Oﬁcial Sr. Frederico Alberto Severino Frazão, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP sob o nº 692, único responsável legal
pelo Leilão e pelos termos deste edital. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO IMÓVEL Na 2ª Praça, o valor mínimo para a venda do imóvel corresponderá
a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação, não sendo aceito lance de valor vil, ﬁcando o
executado intimado pelo presente edital das designações supra, caso não seja localizado para a intimação nos termos da Lei. DOS LANCES Os lances
deverão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.maisleilao.com.br, após o devido cadastro do interessado. DOS DÉBITOS Eventuais ônus
correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos Fiscais e Tributários, nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. De acordo
com o Art. 1499, VI do Código Civil, a hipoteca extingue-se com a arrematação, assim, nada será devido pelo arrematante ao credor hipotecário. Também correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem desocupação e quaisquer outros custos provenientes de sua
aquisição (CSM nº 1625/2009, Art. 24) além da apuração de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o bem antes de sua participação nas praças.
Eventuais débitos remanescentes decorrentes das taxas de manutenção condominiais do imóvel ﬁcarão a cargo do arrematante, caso o valor depositado
da arrematação não seja suﬁciente para a devida quitação. DO PAGAMENTO O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado,
no prazo de até 24 horas (vinte e quatro horas), após o encerramento do leilão, através de Guia de Depósito Judicial em favor do juízo responsável sob
pena de se desfazer a arrematação. Ao ofertar o lance o licitante estará sujeito aos termos do Art. 358 do Código Penal, além dos Arts. 186 e 927 do
Código Civil. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta por escrito, nas condições estabelecidas no Art.
895 do CPC. DA COMISSÃO - A comissão de 5% do leiloeiro não está incluída no valor do lance e não fará parte da eventual proposta de parcelamento,
devendo esta ser paga diretamente ao mesmo no prazo de até 24 horas. Ofertado o lance, o proponente/arrematante concordará expressamente que a
comissão não será devolvida em caso de desistência ou cancelamento da arrematação por iniciativa própria e antes do julgamento dos embargos oferecidos. DA ADJUDICAÇÃO Na hipótese de adjudicação do bem pelo exequente, este ﬁcará responsável pela comissão devida, que não será considerada
despesa processual para ﬁns de ressarcimento pelo executado. DA REMIÇÃO/ACORDO: Se o executado, após a publicação do edital em epígrafe, pagar
a dívida antes de adjudicado ou alienado o bem, na forma do artigo 826, do Código de Processo Civil, ou celebrar acordo com suspensão das praças,
deverá apresentar até a data e hora designadas para o leilão, a guia comprobatória do referido pagamento acompanhada de petição fazendo menção
expressa quanto à remição ou acordo, sendo vedado para tal ﬁnalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá o executado pagar a importância
atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Oﬁcial. RELAÇÃO DO IMÓVEL: Prédio e respectivo
terreno situados na Rua Capitão Francisco Padilha, nº 93, lote 10 da quadra 52, e nos fundos para a Rua Emanuel Kant, no 28° Subdistrito - Jardim
Paulista, medindo o terreno 6,00m de frente por 26,00m da frente aos fundos, encerrando a área de 156,00m², confrontando de quem da Rua Capitão
Francisco Padilha olha o imóvel, pelo lado direito com o imóvel nºs 97 e 109 da Rua Capitão Francisco Padilha, pelo lado esquerdo com o imóvel n° 85 da
mesma Rua Capitão Francisco Padilha, e com o imóvel nº 25 da Rua Emanuel Kant, e nos fundos com a Rua Emanuel Kant. INFORMAÇÕES DO LAUDO
AVALIATÓRIO: Trata-se de casa assobradada com uso comercial, com duas frentes, sendo a principal para a Rua Capitão Francisco Padilha, e a outra
para a Rua Emanuel Kant. Nos fundos do imóvel há uma dependência de empregados com banheiro, atualmente utilizada pelo caseiro. No pavimento
superior existem 3 escritórios e 2 banheiros. No pavimento inferior duas salas de reuniões, um escritório, um salão e recepção. além de copa e lavabo.
Obs.1: Eventuais débitos de condomínio pendentes e não pagos por meio desta ação judicial deverão ser suportados pelo arrematante. Obs.2: Há
na R. 03 da referida matrícula Hipoteca em favor de UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A. Obs.3: Conforme Instrumento Particular de
Promessa de Venda e Compra acostado as ﬂs. 1123 e seguintes dos autos, consta como promissários compradores Ronaldo Mello Rozendo Leite
e Soraya Pinheiro Mello Rozendo Leite. Obs.4: Há penhora no rosto dos autos determinada pelo juiz 41º Vara Civel do Foro Central de São Paulo/
SP, processo nº 0215032-82.2005.8.26.0100. Obs.5: Conforme consulta ao site da Prefeitura de São Paulo, constam débitos de IPTU do exercício
atual no valor de R$ 5.980,60, e débitos de IPTU inscritos em dívida ativa no valor de R$ 121.663,76 atualizados até 10/07/2019. Matrícula sob nº
161.466 do 4º ORI de São Paulo/SP - Contribuinte nº 016.041.0002-8 - Local do Bem: Rua Capitão Francisco Padilha, nº 93, Jardim Paulista, São Paulo/
SP CEP: 01448-070 - Não constam causas ou recursos pendentes de julgamentos. Débitos da presente ação no importe de R$ 157.078,37 (cento e
cinquenta e sete mil e setenta e oito reais e trinta e sete centavos) atualizado até 07/2019. Valor da Avaliação: R$ 2.219.377,04 (dois milhões e duzentos
e dezenove mil e trezentos e setenta e sete reais e quatro centavos) em 07/2019, que será atualizada até a data da alienação conforme Tabela do
Tribunal de Justiça de São Paulo. A publicação deste edital será realizada com fulcro no Artigo 887, §2º da Lei nº 13.105/15 (“NOVO CPC”) e supre
eventual insucesso nas notiﬁcações das partes e respectivos patronos. Barueri, 10 de julho de 2019.
Dra. Andréa Galhardo Palma - Juiz(a) de Direito

CNPJ/MF nº 01.132.613/0001-45
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Demonstrações do resultado
Nota 2018 2017
Balanços patrimoniais
Nota 2018 2017
Nota 2018 2017
22 66.417 65.865
14 7.744 5.717 Receita operacional
8 1.346 4.266 Passivos: Fornecedores
23 (40.288) (35.123)
15 975 3.209 Custo dos produtos vendidos
9 10.382 10.712 Empréstimos e financiamentos
26.129 30.742
16 868 1.255 Lucro bruto
367 481 Obrigações tributárias
Despesas
gerais
e
administrativas
24 (19.045) (17.199)
Outras contas a pagar
18 2.323 3.495
10 9.436 7.118
Despesas
tributárias
(116) (453)
Obrigações trabalhistas
17 1.118 955
894 (266)
Outras receitas/(despesas) operacionais, liquídas 25
11 215 431 Total do passivo circulante
13.028 14.631
7.862 12.823
Resultado antes do resultado financeiro
57 586 Empréstimos e financiamentos
15 1.368 1.489 Receitas financeiras
26 1.302
372
–
– Despesas financeiras
21.803 23.594 Provisões para contingências
26 (2.706) (1.627)
1.368 1.489 Resultado financeiro líquido
(1.404) (1.255)
–
– Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
19
Resultado antes de impostos
6.458 11.568
12 3.197 3.281
Capital social
8.855 8.855 Imposto de renda e contribuição social
20 (2.171) (3.571)
13 1.070 773 Reservas de lucros
2.819 2.673 Resultado do exercício
4.287 7.997
4.267 4.054 Total patrimônio líquido
11.674 11.528
Demonstrações dos resultados abrangentes
2018 2017
26.070 27.648 Total do passivo e patrimônio líquido
26.070 27.648 Resultado do exercício
4.287 7.997
Resultado abrangente
–
–
Demonstrações dos fluxos de caixa
Nota 2018 2017
Demonstrações dos fluxos de caixa
Nota 2018 2017
4.287 7.997
Total do resultado abrangente para o exercício
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Obrigações tributárias
– 359
Demonstrações das mutações Capital Reserva
Total
4.287 7.997 Outras contas a pagar
Resultado do exercício
(620) (677)
do patrimônio líquido
social de Lucros Patrimônio
Ajuste para: Depreciação e amortização
12/13
860 717 Instrumentos financeiros passivos
– (2.602)
1.855
8.045
9.900
Provisão (Reversão) para provisão de crédito
Juros pagos sobre empréstimos
15 (459) (612) Saldos em 31/12/2016
–
7.997
7.997
27 (141)
5 Imposto de renda e contribuição social pagos
de liquidação duvidosa
(2.362) (2.645) Resultado do exercício
Juros incorridos sobre empréstimos
15
190 281 Caixa líquido usado nas atividades operacionais
7.000 (7.000)
–
5.602 8.611 Aumento de capital social
Resultado na baixa de imobilizado
– 157 Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos pagos
– (3.309)
(3.309)
Descontos a redes
9
133 (128) Aquisição de imobilizado
(3.060)
– (3.060)
12 (1.069) (488) Dividendos a distribuir
Provisão (Reversão) para contingências
– (22) Venda de imobilizado
12
10
– Saldos em 31/12/2017
8.855
2.673
11.528
Baixa de créditos
– 4.337
(13) (289) Resultado do exercício
Aquisição de intangível
13
–
4.287
4.287
Provisão para comissões
18
670
–
Caixa líquido usado nas atividades de investimento (1.072) (777) Dividendos pagos
– (2.304)
(2.304)
–
Despesas imposto de renda e contribuição social
20 2.171
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Dividendos a distribuir
– (1.126)
(1.126)
8.170 13.344
15
588 1.300 Outros
(711)
(711)
–
Variação em: Contas a receber de clientes
338 (1.327) Captação de empréstimos e financiamentos
15 (2.674) (2.903) Saldos em 31/12/2018
Estoques
(2.318) (1.947) Pagamento de empréstimos e financiamentos
8.855
2.819
11.674
21 (5.364) (3.309)
Impostos a recuperar
20 171 Distribuição de dividendos
Luciano Almendary - Presidente
Outras contas a receber
114 (57) Caixa líquido proveniente das atividades de
Edison
Pinto
de
Oliveira
Contador
CRC
1SP128753/O-2
(7.450)
(4.912)
financiamento
Despesas antecipadas
529 (586)
(2.920) 2.922 A íntegra das Demonstrações Financeiras, incluindo Notas Explicativas e
Instrumentos financeiros ativos
– 2.524 Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
4.266 1.344 Parecer dos Auditores Independentes KPMG Auditores Independentes,
Fornecedores
2.027 2.355 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
se encontra arquivada na sede da Companhia.
1.346 4.266
Obrigações trabalhistas
163 311 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

Balanços patrimoniais
Ativos: Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Outros recebíveis
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Total do ativo circulante
Total realizável a longo prazo:
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

FALECIMENTO

Em conformidade à Lei nº 8.501/92 e item 96.3 das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, comunica-se a quem
possa interessar, que um cadáver, até a presente data não reclamado, grupo étnico branco, medindo 1,70 m de comprimento, 62 anos, tido como
SEBASTIÃO JOSE DA SILVA, com as respectivas vestes, está sob a guarda da FACULDADE SANTA MARCELINA - CURSO DE MEDICINA para eventual reconhecimento. O falecimento ocorreu no Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, na Capital de São Paulo,
à R. Dr. Cesário Mota Júnior, 112, Vila Buarque, em 11/06/2019. Informações na Faculdade com o responsável, Sr. Thiago R

9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
 $ 'UD /XFLDQD %LDJLR /DTXLPLD -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO
63 )D] 6DEHU D 6N\OO &RQIHFo}HV /WGD (33 &13-   TXH ,WD~ 8QLEDQFR 6$ OKH DMXL]RX DomR
GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  QRYHPEUR GH   GHFRUUHQWH
GR &RQYrQLR SDUD 'HVFRQWR 5RWDWLYR GH 'XSOLFDWDV (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR
SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR
YHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRDUHTXHULGDVHUiFRQVLGHUDGDUHYHOFDVRHPTXHVHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63H

'(&,6®2 ² (',7$/  3URFHVVR Q   &ODVVH ± $VVXQWR 0RQLWyULD ² &KHTXH 
5HTXHUHQWH0DUFR'HOXLJJL5HTXHULGR01&20e5&,2'(,167580(1726086,&$,6/7'$9LVWRV7HQGR
HPYLVWDTXHMiIRUDPHVJRWDGRVWRGRVRVPHLRVKiEHLVSDUDDORFDOL]DomRGRUHTXHULGDLQFOXVLYHDFRPDSHVTXLVD
UHDOL]DGD MXQWR DR 5HQDMXG FRQIRUPH IOV  GHILUR D FLWDomR HGLWDOtFLD UHTXHULGD jV IOV  VHUYLQGR D
SUHVHQWHGHFLVmRFRPRHGLWDO(VWHMXt]R)$=6$%(5D01&20e5&,2'(,167580(1726086,&$,6/7'$
GRPLFLOLDGR HP ORFDO LQFHUWR H QmR VDELGR TXH OKH IRL PRYLGD $omR 0RQLWyULD PRYLGD SRU 0DUFR 'HOXLJJL
DOHJDQGRHPVtQWHVHRUpXOKHGHYHRYDORUGH5 DJRVWR (QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWR
HQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d®2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXH
QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDUD TXH SDJXH R GpELWR RX
HPEDUJXH D DomR ILFDQGR LVHQWR GH FXVWDV H KRQRUiULRV HP FDVR GH SDJDPHQWR VRE SHQD GH FRQYHUVmR GH
PDQGDGRLQLFLDOHPWtWXORH[HFXWLYR1RVLOrQFLRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRU
HVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL H

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001763-17.2017.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a Azul Cenografia e Prest. De Serv. De Cenografia, Mkt. Direto, Loc. Máq. e Equip.
Ltda - ME, CNPJ 18.326.591/0001-57, na pessoa de seu representante legal, que Transhow Transportes e
Locação de Equipamentos Ltda - Epp, lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, para cobrança de R$
16.583,99 (fevereiro/2017) representada pelo contrato de prestação de serviços. Estado o réu em lugar
ignorado, pelo presente edital, fica citado para em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, contestar a ação, sob
pena de revelia (caso em que será nomeado curador especial), presumindo-se verdadeiros os fatos alegados.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 12 de junho de 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003594-11.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a corré SOLANGE RIVAROLA MARQUES DOS SANTOS, CPF 135.137.598-94, que Bruno
de Paiva Franciosi e Vilmar Bonfim, lhe ajuizou uma ação de EXECUÇÃO, e a Cassiano Rivarola Tonon e Nilson
da Silva Soares, para a cobrança de R$ 149.724,16 (janeiro/2014). Estando a corré em lugar ignorado, foi
deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL para pagar débito no prazo de 03 dias (art. 829, CPC), hipótese em que os
honorários fixados serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1°, CPC), requerer o parcelamento nos termos do
art. 916 do CPC, (comprovando, no prazo para embargos, o depósito de 30% do crédito exequendo, inclusive
custas processuais e honorários advocatícios, e pugnado pelo pagamento do saldo em 06 parcelas acrescidas
de juros de 1% er correção pela tabela prática do TJSP), ou apresentar embargos no prazo de 15 dias. No caso
de revelia será nomeado curador especial (art.257, IV, CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da
Lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0000178-25.2014.8.26.0012. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa
Vaitekunas Zapater, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SILVIO FERREIRA DOS SANTOS, RG 166705263,
CPF 083.393.048-60,0 GISLENE SOUZA MAIA DOS SANTOS, RG 193851477, CPF 103.155.338-03 e
AGELLYS TECNOCABOS - COMERCIO E SERVIÇOS EM CABOS LTDA ME, CNPJ 06.275.892/000110 , que foi instaurado incidente de desconsideração de personalidade e suspenso o processo, nos termos
do art. 134, § 3º do CPC, com pedido de inclusão no polo passivo da demanda de Silvio Ferreira dos Santos
e Gislene Souza Maia dos Santos, sócios da empresaAGELLYS TECNOCABOS - COMERCIO E SERVIÇOS
EM CABOS LTDAME, CNPJ 06.275.892/0001-10, alegando, no tocante à desconsideração da personalidade
jurídica, que houve encerramento irregular das atividades da empresa ré (AGELLY S TECNOCABOS COMERCIO E SERVIÇOS EM CABOS LTDA ME, CNPJ), em evidente fraude a credores e abuso da
personalidade jurídica, nos termo do art. 50 do C.C., requerendo, pois, a citação dos sócios para responderem
a ação de Monitória por parte de TRANCHAM SA IND COM, em face de AGELLY S TECNOCABOS COMERCIO E SERVIÇOS EM CABOS LTDA ME, CNPJ 06.275.892/0001-10 alegando em síntese: é
credor da quantia de R$ 4.986,41 (quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos),
consubstanciada nas notas fiscais e protestos emitidos contra o réu em razão de relação comercial existente
entre as partes. Diante do inadimplemento, requer citação para pagamento da quantia, acrescida de custas
processuais e honorários advocatícios, ou ofereça embargos, sob pena de conversão em título executivo.
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 04 de fevereiro de 2019.
20 e 23/07

Processo nº 1021535-08.2013.8.26.0100 Ação Monitória Banco de Brasil X Palma Modas Confecçoes Ltda
EPP e outros EDITAL COM CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. O MM. JUIZ DA 7ª VARA CÍVEL FORO
CENTRAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, Estado de São Paulo, Dr. ANTONIO CARLOS DE
FIGUEIREDO NEGREIROS, FAZ SABER APALMAMODAS CONFECÇOES LTDAEPP, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.646.735/0001-61, MARIA DE LOURDES ALVES DE
ALENCAR, portador do CPF/MF nº 013.932.408-95, EDMUNDO DE SOUZA E SILVA, portador do CPF/ MF
sob nº 247.076.658-37, onde na data de 28/10/2010, o Requerente firmou com os Requeridos, TERMO DE
ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES N° 305.502.829 OPERAÇÃO Nº 63796588, sendo
que os Requeridos anuíram ao pactuado. Em razão do pactuado no referido contrato, foi disponibilizado o
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aos Requeridos, as quais não adimpliram tal contrato, ensejando
a propositura de tal ação judicial, cujo valor da causa atualizado até o ajuizamento da presente demanda,
ocorrido em 19/04/2013, perfaz o valor de R$ 83.227,75 (oitenta e três mil duzentos e vinte e sete reais e setenta
e cinco centavos). É o presente para CITAR os requeridos, que se encontram em lugar incerto e não sabido,
para, no prazo de 15 (quinze) dias, após fluido o prazo de 30 dias, pagar ou nesse período apresentar
EMBARGOS MONITÓRIOS. Ficando certos de que caso cumpram, ficarão isentos de custas e honorários
advocatícios (CPC, art. 1102 c), fixados, entretanto, estes, para o caso de não cumprimento, no percentual de
10% (dez por cento). Caso os embargos não sejam compostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título
executivo judicial, convertendo-se este em mandado executivo. E para que chegue ao conhecimento de todos
e que no futuro ninguém possa alegar ignorância, será o presente publicado no Diário da Justiça e afixado
no local de costume. Prazo 30 dias. São Paulo, 26 de maio de 2014.
19 e 20/07

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SÃO PAULO/SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 22/
07/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1EE22 - CONTRAT O: 8120608934725 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1206 - UTINGA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA CRUZ DO ESPIRITO SANTO, Nº 360, APARTAMENTO
304, 3º PAVIMENTO, BLOCO 01, EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL LEONARDO
DA VINCI, DISTRITO DE GUAIANAZES - SAO PAULO – SP.
LEOPOLDO PEREIRA CALHEIROS, BRASILEIRO(A), GARÇOM, CPF: 34966633400,
CI: 4.614.910 SSP/PE CASADO(A) COM MARCIA CRISTINA DE MELO CALHEIROS,
BRASILEIRO(A), DO LAR, CPF: 38420490482,CI: 658.196 SSP/AL.
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
22 - 23 - 24/07/2019

3URFHVVR7XWHOD&DXWHODU$QWHFHGHQWH/LPLQDU,&%959LVWRV7HQGRHP
YLVWD TXH Mi IRUDP HVJRWDGRV WRGRV RV PHLRV KiEHLV SDUD D ORFDOL]DomR GR UHTXHULGD GHILUR D FLWDomR HGLWDOtFLD
UHTXHULGDjVIOVVHUYLQGRDSUHVHQWHGHFLVmRFRPRHGLWDO(VWHMXt]R)$=6$%(5D /XFDVGH6RXVD
%ULWRH/VE)RRGV&RPHUFLDOGH$OLPHQWRV(LUHOLGRPLFLOLDGRHPORFDOLQFHUWRHQmRVDELGRTXHOKHIRLPRYLGD
$omR 7XWHOD &DXWHODU $QWHFHGHQWH PRYLGD SRU ,QG~VWULD H &RPpUFLR GH %HELGDV 9LHLUD 5RVVL /WGD DOHJDQGR
HP VtQWHVH RV UpXV DGTXLULUDP EHQV GD DXWRUD PDV QmR SDJDUDP SHORV EHQV UHFHELGRV (QFRQWUDQGRVH R UpX
HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR
SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWHP
FRQWHVWDomRVRESHQDGHUHYHOLD1RVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWR
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL2SUHVHQWHHGLWDOWHPRSUD]RGHGLDV H
(GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  SURFHVVR SULQFLSDO Q 
  2 'U 5pJLV GH &DVWLOKR %DUERVD )LOKR -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD
&DSLWDO 63 )D] 6DEHU D 'DRKDQJ /LQ &3)   TXH D DomR GH 'HVSHMR SRU )DOWD GH 3DJDPHQWR
DMXL]DGD SRU &DOGHD $GPLQLVWUDomR (LUHOL IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRR DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5
 PDLR GH   (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH
HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR
GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH
H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLD
VH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV
SUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,9  /DSD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  5HQDWR *XDQDHV 6LP}HV 7KRPVHQ QD
IRUPD GD /HL HWF )D] 6DEHU D )R[ 7UDQV 7UDQVSRUWDGRUD GH &DUJDV 6HFDV 5HIULJHUDGDV H 0XGDQoDV &RPHUFLDLV
/WGD QRPH IDQWDVLD )R[ 7UDQV &13-   TXH ,WD~ 8QLEDQFR 6$ OKH DMXL]RX DomR GH &REUDQoD
GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  VHWHPEUR GH   GHFRUUHQWH GD 2SHUDomR
GH &UpGLWR GHQRPLQDGD *LURSUp ' 3DUF ,JXDLV LGHQWLILFDGD SHOR Q  (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU
LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE
SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D UHTXHULGD VHUi
FRQVLGHUDGD UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD
OHL  H     
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 52'5,*26286$'$6*5$&$6QDIRUPDGD/HLHWF)D]
6DEHUD&DUORV&pVDU&RVWD &3) TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLD
GH5 PDUoRGH UHSUHVHQWDGDSHOD3URSRVWD&RQWUDWRGH(PSUpVWLPR3HVVRDOQ(VWDQGRR
H[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmR
HPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGR
RGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWR
HPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHHP
SHQKRUDRDUUHVWRSURFHGLGRVREUHDVTXDQWLDVEORTXHDGDVMXGLFLDOPHQWHGH5H5'HFRUULGRVRVSUD]RV
VXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGR
H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXQKR GH 
H
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )$%,2'(628=$3,0(17$QDIRUPD
GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  ',(*2 $/(-$1'52 3(<(5 &3)  TXH D DomR GH &REUDQoD GH
3URFHGLPHQWR &RPXP DMXL]DGD SRU %DQFR %UDGHVFR 6$ IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRR DR SDJDPHQWR GD
TXDQWLD GH 5  PDUoR GH   (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU
HGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGH
SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D
SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR
LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV
SUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
 H     
&RPDUFDGH6mR3DXOR639DUD&tYHO&DUWyULRGR2ItFLR&tYHO)25265(*,21$,6620,*8(/3$8/,67$9$5$6&Ë9(,6
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO96mR0LJXHO3DXOLVWD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 0LFKHO&KDNXU)DUDKQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D6(5*,2$3$5(&,'27(2'2520(&13-TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH0RQLWyULDSRUSDUWHGH
&RPHUFLDO+&-GH3URGXWRVGH6HJXUDQoD/WGDDOHJDQGRHPVtQWHVHTXHpSRUWDGRUGHFKHTXHVHPLWLGRVSHODSDUWH5HTXHULGD
DVTXDLVDRVHUHPDSUHVHQWDGDVSHUDQWHREDQFRSDUDDGHYLGDFRPSHQVDomRIRUDPGHYROYLGDVSRULQVXILFLrQFLDGHIXQGRVD
VDEHU1VGH&KHTXHVWRGRVHPLWLGRVHPQR9DORU5FDGDFKHTXHHPLWLGRV
SRU6HUJLR$SDUHFLGR7HRGRUR(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/
SDUDSDJDPHQWRGDGtYLGDDWXDOL]DGDDWpMDQHLURQRYDORUGH5QRSUD]RGH TXLQ]H GLDVRXRIHUHFHU
HPEDUJRVHPLJXDOSUD]RVRESHQDGHGHFRUULGRRSUD]RTXHIOXLUiDSDUWLUGRSUD]RGHVWHHGLWDOVHUFRQYHUWLGRHPWtWXORH[HFXWLYR
MXGLFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
RESUMO. EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS
INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU WMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA., CNPJ N º20.522.261/0001-89, na pessoa de seu representante legal; eventuais sucessores/Ocupante(s)
e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LE CHAMP em face de WMAN EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., PROCESSO Nº 1097012-32.2016.8.26.0100.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO,
regulamentado pelo Provimento CSM nº 1625/09 e artigo 250 e seguintes das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Resolução n. 236, de
13 de julho de 2016 do CNJ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ATODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM
OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que a Gestora Oficial
CHRISTOVÃO GESTÃO E APOIO EMPRESARIAL LTDA., representada por seus leiloeiros judiciais,
Christovão de Camargo Segui OAB/SP 91.529 e Luiz Carlos Levoto, inscrito na JUCESP sob o nº 942, levará
a leilão “on line” o(s) bem(ns) imóvel(is) abaixo descrito(s) no sítio www.leilaoinvestment.com.br, em condições
que se seguem: DO(S) BEM(NS) IMÓVEL(IS): APARTAMENTO Nº 61, LOCALIZADO NO 6º ANDAR,
DO “EDIFÍCIO DE MARS”, DO “CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LE CHAMP”, situado na Rua Maria Figueiredo
nº 406 no 9º Subdistrito - Vila Mariana, com a área real privativa de 193,110 m², área real comum de
141,500 m² (nesta incluída a área referente a 04 (quatro) vagas na garagem coletiva do
empreendimento), área real total de 334,610 m², correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de
2,4689%. Conf.Av. 01, o imóvel é atualmente lançado pela Rua Mário Amaral nº 81. Conf.Av.02, em
19/01/2004, CONTRIBUINTE: 036.006.0326-4. MATRÍCULA Nº 94.365 do 1º Ofício de Registro de
Imóveis/SP. DOS ÔNUS: 1-) HÁ Débitos de IPTU Exercício 2019: R$ 12.253,96. IPTU Débitos Exercícios
Anteriores 2016 a 2018. Há débitos de IPTU/CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA/TRS: R$ 44.641,51.Total de
débitos 03. Nº das Dívidas ajuizadas: 570.570.3/17-1 e 550.544.5/18-7. Não ajuizada 2018 (conf. pesquisa no
sítio da PMSP em 20/05/2019, com valores válidos para essa data); 2-) A penhora não foi averbada à margem
da matrícula (conf. R. decisão as fls. 77). DO VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO: R$ 169.692,45 (atualizado
até 07/maio/2019, conforme planilha do credor as fls. 270/271 do processo digital e que serão atualizado à
época do leilão). DO VALORATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 2.637.374,99 (até maio/19, pelo sítio Drcalc.net
Índices e Cálculos na Web, tendo-se por base o laudo de avaliação as fls. 113 e 116 do processo digital que
atribuiu ao imóvel o valor de R$ 2.510.000,00, data base maio/2018).DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão
começará em 30/07/2019 às 14h30min. e terminará em 02/08/2019, às 14h30min. O 2º Leilão começará
em 02/08/2019, às 14h31min. e terminará em 27/08/2019, às 14h30min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA:
Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou
aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação, atualizado pelos índices do
Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo (2º leilão). Os interessados deverão cadastrar-se previamente no
portal www.leilaoinvestment.com.br para que participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações
solicitadas. DA PROPOSTADE PAGAMENTO PARCELADO: Caso não haja propostas para pagamento à
vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, até o início da primeira etapa proposta
por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja
considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, exceto a comissão
do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado antes da expedição da carta de
arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses. Prevalecerá a proposta de maior valor, que estarão sujeitas
a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único e Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º ambos do CPC).
DO PAGAMENTO: O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial,
no sítio: www.tjsp.jus.br, (clicar em portal de custas, emissão de guias e depósito judicial), respectivamente,
no prazo de até 24 horas da realização do leilão. (Art. 884, IV do CPC). DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do lanço) e deverá ser paga mediante
DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na
conta da Gestora Oficial: CHRISTOVÃO GESTÃO E APOIO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº 12.871.578/
0001-00, Banco Itaú, Agência 0349, C/C 47447-8. (Art. 884, Par. único do CPC). Pelo presente, fica(m)
o(a)(s) EXECUTADO(a)(s), eventuais sucessores/ocupantes do imóvel e demais interessados,
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para intimação pessoal. Do
processo digital não há recursos pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de maio de
2019..Edital completo e demais condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )HUQDQGDGH&DUYDOKR4XHLUR]QDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D R 52%621/23(66$<(*&3)TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHDMXL]RXDomR
GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  RXWXEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU
GH &RQILVVmR GH 'tYLGD H 2XWUDV $YHQoDV Q  (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO
SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi
UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH
 GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR
HPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUD
GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU
SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6  H     
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621$00-XL]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
GR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'UD0DULD&HFLOLD0RQWHLUR)UD]mRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D-RVp
$UOLQGR6LOYD9DVFRQFHORV &3) TXH%DQFR%UDGHVFR)LQDQFLDPHQWRV6$OKHDMXL]RXDomRGHEXVFDHDSUHHQVmR
REMHWLYDQGRDEXVFDHDSUHHQVmRGRYHtFXORPDUFD&KHYUROHWPRGHOR2QL[+DWFK IOH[ YHUVmR/7963($*3UHQDYDP
FKDVVL%*.6%'*DQRPRGHORSODFD)',FRUYHUPHOKRDOLHQDGRILGXFLDULDPHQWH
DRUpX$SUHHQGLGRREHPHPHQRPHDGRGHSRVLWiULRHVWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomR
SRUHGLWDOSDUDHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJDURGpELWRGH5 VHWHPEUR VRESHQDGHFRQVROLGDU
VHDSURSULHGDGHHDSRVVHSOHQDGREHPQRSDWULP{QLRGDUHTXHUHQWH DUWGR'HFOHLDOWHUDGRSHOD/HL
 SRGHQGRDLQGDQRSUD]RGHGLDVDIOXLUDSyVRSUD]RVXSUDRIHUHFHUUHVSRVWDVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPR
YHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUHTXHULGRVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGR
FXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGH
GH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
 $ 'UD 9DQHVVD 5LEHLUR 0DWHXV -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO
63 )D] 6DEHU D 595 7UDQVSRUWHV 5RGRYLiULRV /WGD 0( &13-   H 5REHUYDO 0HQH]HV GH
$QGUDGH &3)   TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKHV DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH
5  DEULO GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR Q  (VWDQGR RV
H[HFXWDGRV HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXHP R GpELWR
DWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDP
R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV
SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD
H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD
QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H
SXEOLFDGRH
(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 5HJLQDGH2OLYHLUD0DUTXHVQDIRUPDGD/HLHWF)$=
6$%(5D R $48,)587$6/7'$0(&13-FRPHQGHUHoRj5XD5LEHLURGR9DOH%URRNOLQ3DXOLVWD
&(36mR3DXOR63TXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWDGHXPDDomRGH&XPSULPHQWRGH6HQWHQoDPRYLGDSRU6SDO,QG~VWULD
%UDVLOHLUDGH%HELGDV6$(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR,9GR&3&IRL
GHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGR
SUHVHQWHHGLWDOSDJXHDTXDQWLDGH5 PDUoR GHYLGDPHQWHDWXDOL]DGDVRESHQDGHPXOWDGHVREUHR
YDORUGRGpELWRHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH DUWLJRHSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDFLHQWHDLQGDTXH
QRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLD
VHRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVSDUDTXHRH[HFXWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRV
SUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRH
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXQKRGHH
(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  $ 'UD 3ULVFLOOD %LWWDU 1HYHV 1HWWR -Xt]D
GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D -RR <RQJ /HH &3)   TXH
%DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$OKHDMXL]RXDomRGH%XVFDH$SUHHQVmRFRQYHUWLGDHPDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGR
D TXDQWLD GH 5  PDUoR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR  &'&  &UpGLWR 'LUHWR
DR &RQVXPLGRU 3HVVRD )tVLFD  5HGH (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP 
GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD
PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU
GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV
PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H
VXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWR
DRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,  6DQWR $PDUR (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $1721,2 &$5/26 6$17252
),/+2 QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D (PSUHLWHLUD GH 0mR GH 2EUD 4XDUHVPD /WGD &13- 
  TXH %DQFR ,WD~ 8QLEDQFR 6$ OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MXOKR
GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR GH $EHUWXUD GH &UpGLWR HP &RQWD &RUUHQWH VRE R Q
 (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV 
GLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDV
HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH
FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH
FRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHHPSHQKRUDRDUUHVWRSURFHGLGR
VREUH D TXDQWLD EORTXHDGD MXGLFLDOPHQWH GH 5  'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR
FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD
IRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH
(',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D -RUJH$OEHUWR4XDGURVGH&DUYDOKR6LOYD
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R /8&,$12'$6,/9$0$726%UDVLOHLUR6ROWHLUR(PSUHViULR5*
&3)  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO SRU SDUWH GH %DQFR %UDGHVFR
6$ REMHWLYDQGR HP VtQWHVH D H[HTXHQWH p FUHGRUD GR YDORU FRUUHVSRQGHQWH D 5  GHFRUUHQWHV GD FHOHEUD
omR GR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RQILVVmR H 3DUFHODPHQWR GH 'tYLGD 7D[D 3UHIL[DGD Q  (QFRQWUDQGRVH R
UpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWD
HSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOSDJXHRYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGD
GRV KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV GD SDUWH H[HTXHQWH DUELWUDGRV HP  GH] SRU FHQWR  VREUH R YDORU DWXDOL]DGR GR GpELWR
RX HPEDUJXHP D H[HFXomR QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV &DVR R DV  H[HFXWDGR DV  HIHWXH P  R SDJDPHQWR QR SUD]R
DFLPDDVVLQDODGRRVKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVVHUmRUHGX]LGRVSHODPHWDGH DUWGR&yGLJRGR3URFHVVR&LYLO 
1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R
SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR
3DXORDRVGHMXQKRGHH
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1048165-02.2016.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Civel, do Foro Regional II - SantoAmaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS
EDUARDO PRATAVIERA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a ROBERTADA SILVABRAGA (CPF 294.363.93890), que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou uma AÇÃO DE
COBRANÇA, PELO PROCEDIMENTO COMUM, objetivando o recebimento da quantia de R$ 6.484,49
(maio/2016), representado pelo contrato de prestação de serviços educacionais do curso de técnico em
radiologia no instituto de ensino e pesquisa Albert Einstein, contrato este firmado entre as partes, deixando
a ré de saldar encargos financeiros do ano letivo de 2012- Matricula nº 1202596, referente aos meses de
fevereiro a dezembro de 2012, totalizando um débito no valor de R$ 4.070,00, não pago. Estando a ré em lugar
ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
19 e 20/07

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0002026-35.2018.8.26.0100O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Raquel Machado
Carleial de Andrade, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a (o) CAROL PERETZ, RG 1778097, CPF 128.227.10830 e ABIR MAGID, CPF335.872.698-31, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA ALBERT EINSTEIN. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague a quantia de R$ 22.201,28, atualizada em outubro/2017, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei.
19 e 20/07

Edital de Citação – Prazo 20 dias. Proc. 1037769-92.2018.8.26.0002. A MM Dra. Claudia Carneiro Calbucci
Renaux, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP. Faz Saber a MARIA
DUARTE DE MATOS (CPF 999.805.413-34), que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN , lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO
COMUM, objetivando o recebimento da quantia de R$ 13.853,16 (julho/2018), representado pelo contrato de
prestação de serviços educacionais do curso de pós-graduação em enfermagem em centro cirúrgico RE no
instituto de ensino e pesquisa Albert Einstein, contrato este firmado entre as partes, deixando a ré de saldar
encargos financeiros do ano letivo de 2014 - Matricula nº 14031734, referente aos meses de junho a dezembro
de 2014 e janeiro à março de 2015, totalizando um débito no valor de R$ 8.665,74, não pago. Estando a ré em
lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 19 e 20/07

Edital de Citação - Prazo 20 dias. Proc. 0217429-75.2009.8.26.0100. O MM. Dr. FernandoAntonio Tasso, Juiz
de Direito da 15ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Faz Saber a corré PK VEÍCULOS, ou
MAGRI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME(CNPJ 74.229.022/0001-64) na pessoa de seu representante
legal, que VIVIANE FERREIRA MARQUES, ajuizou uma AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, PELO
PROCEDIMENTO COMUM, também contra BANCO ITAÚ S/A, objetivando a autora que seja a presente
ação julgada totalmente procedente, para que ela seja creditada ao valor correspondente à venda e financiamento
do automóvel: marca Citroen C3 1.4, Exclusive, ano de fabricação/modelo 2007/2008, placa DYH 7493, no
importe de R$ 40.000,00, devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês, desde agosto 2008, bem
como para condenar a ré ao pagamento a titulo de indenização por danos morais causados em valor a ser
arbitrado por este D. Juízo, além do pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e das
demais cominações legais. Estando a corré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que,
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a corré será
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei.
19 e 20/07

Jornal O DIA SP

Esporte

Página 7

São Paulo, 20, 21 e 22 de julho de 2019

Gabriel Medina vence final
brasileira com Italo em J-Bay
aqui. Ele sabe o tempo certo da
onda, como surfar essas direitas e foi muito bom fazer a final com o Italo e o Filipe ficando em terceiro lugar, foi ótimo
para nós, brasileiros”.
Sobre a busca pelo tricampeonato mundial esse ano, Medina
falou: “Eu estou de volta! Nós
temos trabalhado muito forte
para isso e ver agora três brasileiros na disputa direta pelo
título é realmente gratificante.
Esse campeonato é muito difícil e muito especial, então estou muito feliz por ter vencido.
Parece uma loucura, mas estou
na briga de novo. Eu venci as
duas etapas que vem por aí no
ano passado, estou surfando
bem e vamos ver o que vai
acontecer. Estou feliz por ter
ganho o evento aqui hoje, mas
no Taiti vamos começar do zero
de novo”.
NOVO LÍDER – Foi realmente uma decisão de título sensacional. Italo Ferreira tinha acabado com a chance de Filipe Toledo tentar um igualmente inédito tricampeonato consecutivo em
Jeffreys Bay, derrotando-o na semifinal por 17,50 a 14,00 pontos.
Filipe tinha começado bem com
nota 9,00 e depois só surfou
mais uma onda que valeu 5,00.
Italo conseguiu um 9,50 com
um ataque insano de backside
numa direita incrível e depois tirou um 8,00 na última onda para
selar a vitória. Filipe assumiria
a liderança do ranking se passas-

Filipe Toledo (SP)
se para a final, pois o novo número 1 do Jeep Leaderboard,
Kolohe Andino, tinha perdido a
bateria anterior para Gabriel
Medina, por uma pequena diferença de 14,30 a 14,00 pontos
sobre o californiano.
DECISÃO DO TÍTULO – A
grande final começou com Italo detonando sua primeira onda
para largar na frente com uma
nota excelente, 9,10. Logo conseguiu um 5,50, enquanto Medina falhava nas duas primeiras
que surfou. Mas, a terceira foi
boa, o bicampeão mundial acertou as manobras com agressividade e velocidade para entrar na
briga com nota 9,73. Dois dos

Cimed Racing em Santa Cruz do
Sul: 3 vitórias nos últimos 4 anos
e Cacá Bueno recordista

Foto/ Bruno Terena

Equipe bicampeã da Stock Car conquistou três vitórias, 5 pódios e duas poles nas últimas quatro temporadas no circuito gaúcho; Cacá Bueno é o maior vencedor da pista,
com 3 triunfos

Marcel Coletta
Depois de uma pausa de 40
dias, os carros da Stock Car voltam a acelerar em uma das pistas mais técnicas e desafiadoras da temporada: Santa Cruz do
Sul (RS), onde a principal categoria do automobilismo brasileiro disputa sua quinta etapa
da temporada 2019 neste final
de semana.
E é no interior gaúcho onde
a Cimed Racing tem retrospecto bastante positivo: são três
vitórias, cinco pódios e duas
poles nas últimas quatro vezes
que a Stock correu no circuito,
que tem Cacá Bueno como maior vencedor da pista (com três
triunfos).
“É sempre especial correr
em Santa Cruz do Sul porque
tem um traçado bem seletivo
com curvas de baixa, média e

alta velocidade. É uma pista que
tenho vários recordes de vitórias, poles e pódios, então vamos trabalhar para aumentar
essas marcas e voltar ao top-10
do campeonato”, diz Cacá, que
venceu em 2005, 2007 e 2008
e também soma quatro poles e
sete pódios no circuito gaúcho.
Quem também tem um histórico positivo em Santa Cruz
do Sul é Felipe Fraga. Em
2016, ano do seu título na Stock Car, o tocantinense fez a
pole e venceu a corrida principal. Na temporada passada, Fraga voltou ao pódio com um terceiro lugar.
“O asfalto aqui em Santa
Cruz do Sul é bastante abrasivo, costuma desgastar bastante
os pneus, então é importante
nos preparar bem para acertar

uma boa volta no Q1 e Q2 para
ter chances de brigar pela pole
no Q3. Já venci nessa pista em
2016 e a corrida do ano passado também foi bem especial, já
que tive um problema de motor e não consegui participar do
classificatório. Largando de
trás eu ainda consegui ser terceiro na corrida 2, então foi
uma prova marcante”, lembra
Fraga.
Estreante em Santa Cruz do
Sul, Marcel Coletta terá o desafio de conhecer o traçado no
dia em que já participará do
classificatório. Isso porque a
programação da Stock Car será
mais curta neste final de semana com todos os treinos no sábado, sem atividades de pista na
sexta-feira.
“Eu com certeza preferia
treinar um dia na sexta-feira, na
sequência analisar os dados e no
dia seguinte voltar para o classificatório. Mas é o que temos
no final de semana e vou tentar
aproveitar ao máximo a boa experiência de todos da equipe
para aprender o traçado o mais
rápido possível”, diz Marcel,
que é o mais jovem piloto a disputar uma corrida na história da
Stock Car com 17 anos.
Os treinos da quinta etapa
da Stock Car serão no sábado
(20), a partir das 08h10 com o
shakedown. O classificatório
será no mesmo dia às 14h30,
enquanto a rodada dupla acontece no domingo a partir das 11h da
manhã, com transmissão ao vivo
do Sportv.

cinco juízes deram 10 para ele.
Italo respondeu bem com 7,67
para se manter na frente e Medina voltou a errar em três ondas seguidas.
No entanto, não desistiu e
pegou outra onda boa quando restavam 5 minutos para o término
da bateria. Ele começou seu ataque com uma batida debaixo do
lip muito forte, emendou um longo floater e seguiu mandando um
rasgadão abrindo um grande leque de água, outro batidão de cabeça pra baixo, mais uma grande
manobra e achou um tubaço de
grabrail para fechar a melhor
apresentação de todo o campeonato. Nessa, somente um juiz deu

nota 10, mas a média ficou em
9,77, a maior da etapa sul-africana esse ano. Com ela, faturou
o título com um novo recorde de
19,50 pontos de 20 possíveis,
contra 16,77 do potiguar.
“Foi uma semana muito longa e fazer a final com o Gabriel
(Medina) foi incrível”, disse Italo Ferreira. “Ele surfou de forma incrível hoje (sexta-feira)
aqui, estava detonando as ondas e me detonou também, mas
tudo bem, estou feliz pelo meu
desempenho também e o segundo lugar foi um grande resultado. É muito divertido surfar
uma onda tão perfeita e desafiadora como essa. Eu sempre
procuro surfar aqui sem crowd
para treinar nessa onda e espero conseguir uma vitória aqui
no próximo ano. Só tenho que
agradecer a todos pelo carinho
e parabéns ao Gabriel, que realmente conquistou merecidamente a vitória”.
O potiguar nunca tinha passado da terceira fase em todas as
suas participações nas direitas
mais longas do Circuito Mundial. Já Gabriel Medina sempre
conseguiu bons resultados na
África do Sul, chegando nas quartas de final em todas e uma vez
nas semifinais. Desde 2009, um
goofy-footer não decidia o título em Jeffreys Bay e o Brasil
quebrou esse tabu em dose dupla, com Gabriel Medina repetindo um feito único conseguido
pelo australiano Mark Occhilu-

po 35 anos atrás, em 1984, quando derrotou o havaiano Hans Hedemann na final.
BRIGA PELA PONTA NO
TAITI – Com a sua primeira vitória no Corona Open J-Bay, Gabriel Medina faturou mais um
prêmio de 100.000 dólares e ganhou uma posição no ranking,
subindo do oitavo para o sétimo
lugar. O vice-campeão Italo Ferreira recebeu 55.000 dólares e
foi da sexta para a quarta colocação na classificação geral das
seis etapas completadas na África do Sul. O norte-americano
Kolohe Andino assumiu a dianteira na corrida do título mundial com 33.845 pontos, contra
33.280 do novo vice-líder, Filipe Toledo.
Os três brasileiros têm chances matemáticas de brigar pela
ponta no Taiti. Para Filipe Toledo, a batalha será fase a fase com
Kolohe Andino. Italo Ferreira,
assim como o japonês Kanoa
Igarashi em quinto no ranking e
o sul-africano Jordy Smith em
sexto, terão que chegar nas quartas de final para ultrapassar a
pontuação do californiano. Já
Gabriel Medina só consegue
isso se chegar na grande final
nos tubos de Teahupoo, onde já
tem duas vitórias e vai defender
o título conquistado na final do
ano passado contra Owen Wright. O australiano foi a sua primeira vítima na bateria que abriu
a sexta-feira decisiva do Corona
Open J-Bay.

Circuito TRIDAY Series
2019 com duas etapas
em agosto
Florianópolis, dia 18, e São Paulo-USP, no dia 25, retomam a competição
Depois de um recesso de
quase três meses, o Circuito
Triday Series voltará a ser atração no mês de agosto. A competição, criada pela Unlimited
Sports para fortalecer a modalidade, estará em duas das principais capitais do país e com
grande número de praticantes.
No dia 18 será a vez de Florianópolis (SC), na Praia dos Ingleses, enquanto no dia 25
acontecerá em São Paulo, na
Cidade Universitária de São
Paulo-USP.
A expectativa é de reunir o
limite técnico em ambas, tanto
assim que faltam poucas vagas
para os interessados em participar das provas. O evento,
como já se sabe, tem duas distâncias, Sprint (750m de natação, 20km de ciclismo e 5km
de corrida) e Olímpico (1.5
km/40km/10km).
Vale destacar que o Circuito TRIDAY Series, em suas terceira temporada, ganhou ainda
mais importância, sendo que
cinco provas formam o Campeonato Brasileiro de Triathon
Sprint e Paratriathlon, numa
parceria com a CBTri. O objetivo é fomentar a modalidade e
possibilitar que os atletas federados possam somar pontos
para uma eventual convocação
para os mundiais. As etapas que
compõe o Brasileiro são Maceió (14/04), Rio de Janeiro
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Uma final fantástica e inédita entre dois brasileiros que surfam de costas para as direitas de
Jeffreys Bay, fechou o Corona
Open J-Bay com o bicampeão
mundial Gabriel Medina fazendo
os recordes do campeonato para
bater o potiguar Italo Ferreira
por 19,50 a 16,77 pontos. Desde 1984, um goofy-footer não
vencia a etapa sul-africana e o
Brasil conseguiu quebrar esse
tabu em dose dupla, com dois finalistas que surfam com o pé direito à frente da prancha nas direitas mais longas do World
Surf League Championship
Tour. Com a vitória, Medina subiu para o sétimo lugar no
ranking e é o atual campeão das
duas próximas etapas. Ele agora tem chances até de brigar
pela liderança no Tahiti Pro Teahupoo, que começa em 21 de
agosto na Polinésia Francesa,
assim como Italo Ferreira e o
novo vice-líder, Filipe Toledo.
“O Italo (Ferreira) está sempre me vencendo nas baterias
e pra mim foi bom ganhar dele
pelo menos uma vez”, disse Gabriel Medina. “Ele surfou muito aqui, começou bem a final e
isso me deixou bastante desconfortável, mas estou muito
feliz porque depois achei boas
ondas para vencer. Fico contente também em fazer uma final
inédita entre dois goofy-footers
e ser campeão é melhor ainda,
mas acho que o Filipe (Toledo)
é um dos melhores surfistas

Foto/Ed Sloane

Gabriel Medina fez os recordes do Corona Open J-Bay na decisão inédita com Italo Ferreira entre dois goofy-footers nas direitas da África do Sul e Filipe Toledo ficou em terceiro lugar

Circuito TRIDAY Series 2019 - São Paulo
(12/05), Florianópolis (18/08),
USP (25/08) e Brasília (08/09).
Florianópolis fechará seu
ciclo de 2019. Após sediar o
IRONMAN 70.3 e o IRONMAN Brasil, a capital catarinense agora dará chance ao mais
novos e aos que utilizam o
evento como treinamento em
distâncias menores. A etapa
terá como sede, como no ano
passado, o Oceania Park Hotel,
nos Ingleses, com toda a infraestrutura para receber grandes
eventos. As inscrições poderão
ser feitas pelo site oficial,
www.tridayseries.com.br, com
taxa de R$ 300,00.
Palco de treinos e competições, a USP volta a receber o
triatlo, mais especificamente o

Circuito Triday Series. Tradicionalmente uma das etapas com
maior número de competidores, a previsão para este ano
não é diferente. Com percurso
rápido e praticamente plano, promete boas disputas pelo topo do
pódio nas duas distâncias. A USP
fica na Av. Prof. Dr. Orlando
Marques de Paiva - Butantã |
Portão 3 e as inscrições também poderão ser feitas pelo
site. A taxa é de R$ 450,00.
Este ano, a etapa será ainda
mais especial, pois antecipará
a estreia do IRONMAN 70.3
São Paulo, cuja base será no
mesmo local e se mostra como
uma ótima opção para que os
inscritos se familiarizem com
o percurso.
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Novidades no Suzuki Jimny 2020
Fabricado no Brasil desde 2012, o que
representa rápida reposição de peças nas
concessionárias da marca, o Suzuki Jimny
apresenta diversas novidades na linha 2020.
Disponível em quatro versões - 4Work (R$
71.490), 4All (R$ 74.990), 4Sport (R$
82.990) e 4Sport Desert (R$ 89.990) -, o
SUV traz novos elementos pra dar ainda mais
conforto e praticidade no trabalho, na cidade ou nas viagens. São três anos de garantia
e o modelo tem revisão programada com
preço fixo.
O 4Sport recebeu atualizações por dentro e por fora e passa a contar com duas
novas cores: Azul Baikal e Prata Litio. A cor
grafite domina os detalhes no exterior, evidenciando e dando mais destaque à carroceria. O novo para-choque está ainda mais robusto e é também grafite, assim como os
retrovisores, snorkel e grade dianteira.
O visual está ainda mais off-road com a
grafia “4x4” nas laterais. Na parte dianteira,
a nova máscara do farol agora está com novo
desenho na cor grafite, combinando com os
outros elementos. Os novos shield splash
traseiro e dianteiro reforçam o visual, enquanto os flares com estilo quadrado evidenciam o potencial off-road. As rodas são
de liga leve aro 15".
A parte interna também vem com novidades. As molduras do ar-condicionado e os
frisos verticais do painel recebem a mesma
cor da carroceria. As novas capas dos bancos são com revestimento premium e ainda
tem bolsos laterais e frontais para guardar
objetos. Os tapetes do assoalho agora são
em borracha, material de fácil lavagem para
não se preocupar nas mais diversas aventuras no fora de estrada.
O veículo possui chassi heavy duty,
motor em alumínio e suspensão independente com eixo rígido, que tornam o Jimny
valente para qualquer tipo de terreno. Como
um legítimo SUV, traz maior visibilidade e
segurança por deixar o motorista em uma
posição alta para dirigir.
O Jimny Desert é uma versão com diversos elementos especiais deixam o Jimny
ainda mais 4x4. Foi inspirado nas grandes
expedições que usaram Jimnys para trans-

por os imensos desertos do nosso planeta.
O bagageiro tipo cesta no teto do veículo chama a atenção logo de cara e reforça o
aspecto aventureiro do Jimny Desert. Além
de deixar o veículo robusto, permite levar
mais itens na viagem. A cor Bege Jizan é
exclusiva do modelo e inspirada nas areias
dos desertos.
A grade dianteira e as máscaras dos faróis têm acabamento grafite, tornando o visual mais atraente. As novas caixas de rodas
em grafite estão alinhadas com o rock slider
tubular e os pneus Pirelli Scorpion 215/
75R15 MTR que, além de deixaram este
SUV robusto, garantem uma eficiência maior em diversos tipos de terrenos. Aliado a
tudo isso está a elevação de altura, que deixa
o Jimny Desert preparado para as situações
mais difíceis e desafiadoras.
Para enfrentar os trechos mais acidentados, o Jimny Desert vem com diversos equipamentos que reforçam sua vocação offroad: além do Skid plate da caixa de transferência, são quatro protetores dos braços de
suspensão e outros dois protetores dos
amortecedores traseiros, amortecedor de direção e snorkel, que permite a travessia por
trechos alagados.
Os cuidados com os detalhes estão por
todos os cantos. Os retrovisores são em grafite e aplicações do mapa mundi nas laterais
mostram onde estão os mais desafiadores
desertos do mundo, remetendo ao aspecto
expedicionário do Jimny Desert.
Para deixar esta versão mais exclusiva e
personalizada, o interior foi pensado em todos os detalhes. Os bancos têm revestimento premium com costura em bege, logotipo
“Desert” e texturas que remetem a marcas
de pneus. Bolsos nas laterais e na parte frontal dos bancos permitem colocar acessórios
e até garrafas de água para serem usadas durante as viagens.
As molduras das saídas de ar e o acabamento central do painel são na cor bege jizan, acompanhando o design exterior e trazendo características ainda mais exclusivas
no interior do veículo, que vem equipado
também com assoalho revestido em borracha, que facilita muito a limpeza.

As versões 4Sport são equipadas com
sistema multimídia com tela de 7 polegadas
que permite o espelhamento de celulares
com sistemas Android e IOS, além de possibilitar a instalação de acessórios, como câmera de ré e tv digital.
O volante de três raios tem desenho
moderno, diâmetro ideal e é de fácil empunhadura, trazendo conforto e praticidade para
as manobras.
O painel de instrumentos conta com grafismo e elementos prateados. A tela digital,
dá ainda mais visibilidade e fácil acesso as
informações, como relógio, odômetro parcial A e B, odômetro total, temperatura do
fluído de arrefecimento e volume de combustível no tanque, tudo isso num visual
moderno e agradável.
4x4 para todas as horas
Um dos destaques do Jimny é a valentia
fora de estrada. Com o moderno sistema 4x4,
a mudança da tração é feita com um simples
toque no botão. No total, são 15 combinações de marcha: 2WD para uso urbano com
tração traseira, 4WD com tração nas quatro
rodas e 4WD-L que dobra o torque e permite enfrentar diversos obstáculos off-road com

Ranger 2020 chega mais moderna

A Ford inicia em agosto a venda da Ranger 2020, com estilo renovado, refinamentos de engenharia e uma oferta maior de equipamentos, incluindo tecnologias de assistência ao motorista inéditas na categoria. A melhor notícia para o consumidor, porém, é
que todo esse “upgrade” chega sem nenhum
aumento de preço.
Entre os novos equipamentos da linha
estão o sistema de frenagem autônoma com
detecção de pedestres, o reconhecimento de
sinais de trânsito e os faróis baixos de xênon
com luzes diurnas de LED. Piloto automático adaptativo e sistema de permanência em
faixa também continuam a ser itens exclusivos da Ranger.
No design, as principais mudanças da
Ranger se concentram na frente, incluindo
grade, para-choque, faróis principais e de
neblina redesenhados e nova pintura na roda
de 18 polegadas, além do acabamento e materiais na cabine. Na parte de engenharia, a
picape ganhou uma nova suspensão que
melhora a dirigibilidade e o conforto tanto
no asfalto como fora de estrada, entre outros aprimoramentos. Outra novidade é a
tampa da caçamba com assistente de abertura e fechamento, que reduz de 12 kg para 3
kg o peso equivalente na sua movimentação.
A Ranger 2020 conta com dois motores

diesel da família Duratorq, o 3.2 de cinco
cilindros, com 200 cv, e o 2.2 de 160 cv,
ambos com alto torque em baixas rotações,
de reconhecida força e confiabilidade. Toda
a linha já vem de série com o AdvanceTrac,
composto por controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, controle automático de descida, assistência de frenagem de emergência, luzes de
emergência em frenagens bruscas, controle
de oscilação de reboque e os exclusivos sistema anticapotamento e controle adaptativo de carga, além de diferencial traseiro blocante eletrônico.
A capacidade de imersão de 800 mm e
de reboque de 3,5 toneladas são outros atributos que destacam a Ranger dentro da categoria. Além disso, é a única que oferece cinco anos de garantia.
A nova Ranger 2020 reforça a proposta
de oferecer tecnologia com propósito, trazendo recursos que facilitam a vida do usuário e criam uma nova experiência com o
veículo.
O assistente autônomo de frenagem com
detecção de pedestres funciona em velocidades de 5 km/h a 80 km/h, com o auxílio de
duas câmeras e um radar. Ao identificar um
veículo parado ou pedestre à frente, ele emite um alerta para o motorista e prepara os

freios para uma frenagem rápida. Se o motorista não realizar nenhuma ação, ele aciona
os freios automaticamente para evitar ou
reduzir os danos de uma colisão.
O sistema de reconhecimento de sinais
de trânsito usa as mesmas câmeras para rastrear as placas na pista, alertando o motorista sobre os limites de velocidade. O objetivo
dos dois sistemas é proporcionar uma direção mais segura e tranquila.
A linha ganhou uma nova cor, azul Belize, e dispõe de outras seis opções: vermelho
Bari, branco Ártico, prata Geada, vermelho
Toscana, preto Gales e cinza Moscou, sendo esta última a cor de lançamento global.
Mais por menos
Mesmo com essa grande evolução, todas as versões da Ranger mantêm o mesmo
preço praticado na linha 2019. A versão 2.2
XLS agora vem com ar-condicionado digital
de duas zonas, central multimídia SYNC 3
com tela de 8 polegadas, painel configurável
com duas telas de 4,2 polegadas e novos
faróis de neblina. Tem ainda sete airbags,
câmera de ré e rodas de liga leve de 17 polegadas. Ela parte de R$128.250 na versão 4x2
automática, e oferece também as opções de
tração 4x4 com transmissão manual
(R$147.520) ou automática (R$154.610).
A versão XLT 3.2, com tração 4x4 e
transmissão automática, conserva o preço
de R$176.420. Além de bancos de couro, ela
acrescenta itens como sensor de chuva, monitoramento individual de pressão dos pneus,
faróis automáticos, estribos plataforma e
detalhes cromados.
Já a versão de topo 3.2 Limited passa a
vir com faróis baixos de xênon com luz diurna
de LED, farol alto automático, sistema de
acesso sem chave e botão de partida Ford
Power, tampa traseira com travamento elétrico e rodas de 18 polegadas com acabamento exclusivo. Pelo preço inalterado de
R$188.990, ela introduz também sistema autônomo de frenagem com detecção de pedestres, reconhecimento de sinais de trânsito e
monitoramento individual de pressão dos
pneus, continuando a oferecer ainda itens
como piloto automático adaptativo, sistema
de permanência em faixa e sistema de personalização da luz ambiente com sete cores.

tração 4x4 com reduzida.
Preparado para enfrentar as mais difíceis
situações, o Jimny tem excelente de altura
livre do solo, com 200mm, ângulo de entrada
de 35º e de saída 45º, uma versatilidade para
todos os tipos de terreno. A versão 4Sport
conta ainda com engate traseiro de série. O
Jimny 4Sport vem equipado com snorkel,
ideal para atravessar trechos alagados.
Seja na cidade, ou pelo interior do Brasil,
o Jimny é para quem tem um estilo de vida
próprio e adora encarar aventuras. O raio de
giro é de apenas 4,9 metros, que auxilia nas
manobras até nos lugares mais estreitos, seja
em uma trilha em uma região inóspita, ou
mesmo em uma vaga de garagem.
O Suzuki Jimny é o 4x4 mais barato à
venda no Brasil. A versão Jimny 4Work custa R$ 71.490 e traz, além da tração nas quatro rodas com a mudança através de botão,
ar-condicionado, direção hidráulica, vidros
elétricos, rádio AM/FM, CD player com
MP3, WMA, USB e Bluetooth.
O Suzuki Jimny é equipado com o moderno motor em alumínio 1.3L (DOHC) a
gasolina, com 16 válvulas, 4 cilindros em
linha, 85 cavalos de potência a 6.000 rpm

com torque máximo de 11.2 kgf.m a 4.100
rpm, injeção multiponto sequencial e transmissão manual de cinco marchas. A corrente
de comando, velas de longa duração e escape
de aço inox garantem confiabilidade para toda
a vida útil do veículo.
Graças ao chassi heavy duty, que garante maior robustez e durabilidade, o Jimny
tem apenas 1.060Kg. Com a tecnologia do
comando variável de válvulas (VVT), otimiza o torque para todas as faixas de rotação e
proporciona resposta rápida nas acelerações.
Em conjunto com a injeção eletrônica multpoint sequencial, o sistema garante otimização do consumo de combustível.
O sistema 4x4 tem roda livre pneumática com caixa de transferência sincronizada e
gerenciamento eletrônico. Com isso, é possível fazer a mudança de tração com apenas
um toque no botão, que fica localizado facilmente no painel. É possível realizar as mudanças entre os modos 2WD e 4WD em velocidades de até 100 km/h.
As suspensões dianteira e traseira são
independentes com eixo rígido e molas helicoidais, que garantem reduzido custo de
manutenção e aumentam a longevidade do
Jimny.
Segurança e praticidade
O Jimny possui barras de proteção lateral, para maior segurança dos passageiros, e
o motorista ainda dispõe de coluna de direção retrátil em caso de colisão. Os cintos são
de três pontos e encostos de cabeça ajustáveis para todos os ocupantes.
Os freios a disco na dianteira possuem as
pinças em posição mais elevada. Assim, facilitam a transposição em trechos alagados, ao
trazer eficiência de frenagem com o escoamento de água, e evitam retenção de terra ou
lama. Na traseira, o freio a tambor com válvula sensível a carga (LSVB) traz controle de
frenagem e direção mais eficiente.
No interior, o Jimny apresenta um projeto ergonômico com bancos que possuem
diversas configurações, sendo os traseiros
bipartidos e rebatíveis com cinco posições
de inclinação. A direção hidráulica progressiva é leve nas manobras e firme à medida
que a velocidade aumenta.

Campanha Revisão
Premiada Nissan

Durante o mês de julho, clientes que
desembolsarem R$ 200 em peças, acessórios e serviços na rede Nissan poderão concorrer a vales-combustível e um carro zero
km
A campanha de Pós-vendas “Revisão
Premiada Nissan”, que teve início em junho
e se estenderá até julho oferece prêmios para
estimular os clientes a manter o carro em dia
nas viagens de férias de meio de ano. Na
edição 2019 da promoção são ofertados 60
vales-combustível no valor de R$ 300, utilizáveis em todo o país, e um Nissan Versa
SV zero-quilômetro.
A novidade este ano é a possibilidade do
ganhador do Nissan Versa sorteado no final
da promoção escolher a cor e também os
acessórios originais Nissan que deseja para
personalização do veículo conforme seu gosto pessoal e estilo de vida.

Para participar, basta o cliente adquirir
produtos e serviços originais Nissan até o
dia 31 de julho, em todo o território nacional. As notas fiscais dessas compras devem
ser cadastradas no site dedicado da campanha (www.revisaopremiadanissan.com.br).
A cada R$ 200, a pessoa recebe dois números da sorte para concorrer, sendo um
número para concorrer ao Nissan Versa
0km personalizável, e outro para concorrer aos 60 vales-combustível, limitado a
60 por CPF (30 números para cada tipo
de premiação).
O site da promoção disponibiliza as ofertas que o cliente poderá aproveitar durante
o período da campanha. Acessórios originais, pneus, peças, serviços com mão-deobra inclusa e Kits Instalados são algumas
das ofertas que o cliente pode adquirir com
preços promocionais.

Email:
autojornal@mastermidia.com.br
Fone: (11) 99681-3549

Importados

Linha MINI com condições especiais
Prestes a completar 60 anos, a MINI
coloca toda a sua gama de modelos disponível no Brasil com condições especiais em
julho. O destaque nesta ação comercial é que
o cliente não terá de arcar com os custos de
emplacamento do veículo, nem do IPVA.
Estes benefícios são válidos para os
modelos MINI Cooper 3P Exclusive,
MINI Cooper Top 3P, MINI Cooper S
3P, MINI John Cooper Works, MINI
Cooper 5p, MINI Cooper S 5p, MINI
Cooper Cabrio, MINI Cooper S Cabrio,
MINI John Cooper Works Cabrio, MINI
Cooper S Clubman, MINI Cooper Countryman, MINI Cooper S Countryman,
MINI Cooper S Countryman ALL4, MINI
Cooper S E Countryman ALL4 (PHEV) e
MINI John Cooper Works Countryman
ALL4.

‘MINI 60 Years’
Para celebrar o 60º aniversário do lançamento oficial do Mini clássico, acaba de desembarcar no Brasil a série especial e limitada ‘MINI 60 Years’. O modelo tem preço
sugerido de R$ 171.990.
São apenas 25 exemplares do modelo,
na configuração hatch de 3 portas, todas
dotadas de motorização Cooper S, de quatro cilindros, 1.998 cm³ e capaz de desenvolver 192 cavalos de potência, entre 5.000
e 6.000 rpm, e 280Nm de torque máximo, de
1.350 rpm a 4.600 rpm.
Além da tonalidade padrão New British
Racing Green, a cor oficial do automobilismo britânico, externamente, o hatch ainda é
adornado pela inscrição ‘60 Years’, que identifica a série, e está presente nos emblemas
que contornam as luzes indicadoras de dire-

ção (pisca), situadas nas laterais; nas soleiras das portas dianteiras; nas faixas que cobrem o capô; projeção do logo “60 years” da
porta do motorista no solo, além de rodas de
liga leve de 17" “60 Years” Spoke 2-tone. O
teto e as capas dos retrovisores são na tradicional cor Branco Pepper.
Internamente, o ‘MINI 60 Years’traz bancos revestidos em couro - MINI Yours Leather Lounge “60 Years” Dark Maroon e volante revestido de couro Walknappa, decorado
com emblema com a inscrição ‘60 Years’.
Além destes itens exclusivos, esta versão
é equipada com diversos equipamentos de
série. Entre eles, sistema de áudio Hi-Fi Harman/Kardon, MINI Head-Up Display, superfícies internas iluminadas MINI Yours
Piano Black, ar condicionado digital automático dual-zone e faróis adaptativos de LED.

