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Arrecadação chega a R$ 119,9 bi,
a maior para junho desde 2014
PF detém quatro suspeitos de
invadir telefone de Sergio Moro
Prévia da inflação oficial fica
em 0,09% em julho, diz IBGE
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A arrecadação das receitas
federais somou R$ 119,946 bilhões, em junho de 2019, informou na terça-feira (23) a
Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Economia. O
crescimento real (descontada a
inflação) comparado ao mesmo mês de 2018 chegou a
4,68%. É o maior resultado
para o mês desde junho de
2014 (R$ 120,384 bilhões).
No primeiro semestre, a arrecadação chegou R$ 757,595
bilhões, com aumento real de
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Quarta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

27º C
12º C

Agrotóxicos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou
na terça-feira (23) o marco regulatório para agrotóxicos. Além
de atualizar e dar maior clareza
aos critérios adotados para avaliação e classificação toxicológica desse tipo de produto, o
novo marco prevê alterações nos

rótulos e na bula dos agrotóxicos para facilitar a identificação
de riscos para a saúde humana. A
mudança envolve regras de disposição de informações, palavras
e imagens de alerta.
As empresas terão um ano
para se adaptarem às novas regras. O prazo contará a partir da

Promotora da Stock Car,
a Vicar anunciou na terçafeira (23) duas alterações
no calendário 2019 em função de força maior. O tradicional Autódromo de Tarumã, na Grande Porto Alegre, será substituído pelo
circuito paulista do Velo
Città, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Já o Autódromo de Curitiba (PR)
deixará o calendário para dar
lugar a uma prova no traçado gaúcho do Velopark. As
datas e o calendário completo estão abaixo. Página 8
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Bolsonaro comemora
queda no risco país
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Saúde: vacina é a melhor
forma de prevenir o sarampo
O sarampo é uma doença
viral altamente transmissível e
pode ser contraída por pessoas de qualquer idade. O contágio acontece por meio de secreções respiratórias. Quem é
exposto pode adquirir as infecções por gotículas emitidas
por tosse ou espirro.
Diante desse quadro, a va-

cina tríplice viral é a medida
de prevenção mais segura e
eficaz contra o sarampo, segundo especialistas, além de
proteger também contra a rubéola e a caxumba. Porém, não
é recomendada para crianças
menores de 6 meses, gestantes e pessoas com contraindicações médicas.
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O piloto Alberto Otazú
(AVSP/Rolley Ball/No Fire
Services/Cardoso Funilaria e
Pintura/Ecoposte/Imab/SM
Renovadora de Veículos) garantiu a liderança que já ocupava no campeonato F-Kart.
Na sétima etapa, realizada no
último domingo no Kartódromo San Marino, em Paulínia
(SP), ele venceu o Enduro de
2 Horas ao lado de Henrique
Morbi na categoria Principal,
e subiu no pódio em quarto na
categoria Champ.

Gui Peixoto vive boa
expectativa para terceira
etapa da F-4 Norte-americana

Noite
Foto/ Gavin Baker

Turismo
Compra: 3,62
Venda:
3,92

EURO
Etapa da Virginia será a terceira da temporada 2019
O brasileiro Guilherme
Peixoto volta à pista neste fim
de semana (27 e 28) para mais
um desafio na Fórmula 4 Nor-

Alberto Otazú vence e
continua líder em duas
categorias da F-Kart

O Velo Città (foto) entra no calendário no lugar de Tarumã

DÓLAR

Compra: 156,75
Venda: 190,96

Estado de SP destina
95,6% de seu lixo para
aterros adequados

Stock Car anuncia alterações
de praças no calendário

Comercial
Compra: 3,76
Venda:
3,77

OURO
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Esporte

Fonte: Climatempo

Compra: 4,20
Venda:
4,20

publicação do novo marco
no Diário Oficial da União, prevista para os próximos dias. Em
relação aos produtos que já estão em circulação, a reclassificação será feita pela Anvisa que
publicou edital requerendo informações sobre os produtos. De
acordo a agência, já foram enviados dados para reclassificação
de aproximadamente 1.950 agrotóxicos registrados no Brasil,
quase 85% do volume total
(2.300) em circulação.
O marco regulatório dos
agrotóxicos foi criado em harmonia com regras internacionais
seguidas pelos países da União
Europeia e da Ásia, o que, segundo a Anvisa, fortalece as
condições de comercialização
de produtos nacionais no exterior, além de garantir mais clareza de informações.
“A rotulagem é o que publica
a avaliação do risco dos produtos. Por isso, a sociedade precisa conhecer o rótulo”, disse o
diretor da agência Renato Porto,
após participar da reunião que
aprovou o documento. Página 4

te-americana. Estreando nesta
temporada, o piloto está animado
para a terceira etapa em rodada
tripla de 2019, que acontecerá no

Virginia International Raceway.
Para chegar bem preparado e
conhecer um pouco mais da pista
de aproximadamente 5,3 km e 17
curvas, o brasileiro, que corre
pela equipe DEForce Racing, passou dois dias em Miami, treinando no simulador da All In Sports.
“A pista da Virginia tem características que podem ser favoráveis para o meu carro. Ela é
parecida com o circuito de Atlanta, onde tivemos um desempenho
muito bom na primeira etapa”,
avalia Gui Peixoto, que vem de
bons resultados também na etapa passada, realizada em junho,
em Pittsburgh, quando conquistou três Top-10.
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“Atingi o meu objetivo de
conservar a liderança nas
duas categorias, e ainda vencendo pela vez na F-Kart, no
terceiro kartódromo diferente. Foi uma etapa muito disputada, em um circuito que eu
não conhecia, mas felizmente tive outro bom desempenho”, comemorou Alberto
Otazú. “A vitória no endurance foi sensacional, ainda mais
ao lado de meu grande companheiro Henrique Morbi,
que pilotou muito”. Página 8

Evento-teste do vôlei de praia
em Tóquio é o próximo
desafio dos times brasileiros
Foto/Divulgação

Previsão do Tempo

Foto/Marcelo Camargo/ABr

Representantes dos países-membros do Grupo
de Lima se reuniram na
terça-feira (23) no Palácio San Martín, em Buenos
Aires, para discutir a crise que a Venezuela atravessa. Em declaração oficial, os países renovaram
seu apoio ao autoproclamado presidente interino
do país, Juan Guaidó, e
destacaram sua liderança
na “luta por recuperar a
democracia por meio da
celebração de eleições livres, justas e transparentes, e o fim da usurpação
do poder por parte do regime ilegítimo e ditatorial de Nicolás Maduro”.
A nota também diz que
os países condenam as
“sistemáticas violações
dos direitos humanos perpetradas pelo regime ilegítimo de Nicolás Maduro, que incluem execuções
extrajudiciais, prisões arbitrárias, desaparições
forçadas, tortura, repressão e negação de direitos
primordiais, como a saúde, a alimentação e a educação”.
Durante reunião, os
participantes se comunicaram por videoconferência
com o autoproclamado
presidente interino do
país, Juan Guaidó, que
agradeceu “todo o esforço
que os países do Grupo de
Lima estão fazendo para
acolher os venezuelanos”.
(Agencia Brasil)

Número de eleitores
cadastrados por biometria
chega a 69%, diz TSE

Anvisa aprova marco
regulatório dos agrotóxicos

Foto/ Duda Bairros

Grupo
de Lima
reitera
apoio a
Guaidó e
pede
eleições

1,8%. O valor corrigido pela
inflação chegou a R$ 763,321
bilhões, o maior volume arrecadado no período também
desde 2014, quando chegou a
R$ 773,496 bilhões, em valores corrigidos pela inflação.
As receitas administradas
pela Receita Federal (como impostos e contribuições) chegaram
a R$ 116,729 bilhões, em junho,
com aumento real de 4,43%, e
acumularam R$ 726,647 bilhões nos seis meses do ano,
alta de 1,17%.
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Duda mergulha para fazer a defesa observada por Ágatha
As duplas brasileiras de vôlei
de praia entram na quarta semana
seguida de competições no Circuito Mundial 2019, e o próximo
desafio na maratona de torneios
terá clima olímpico. Os times
entram em quadra para a etapa
quatro estrelas de Tóquio (Japão),
de quarta-feira (24) a domingo
(28), com o evento teste dos Jo-

gos Olímpicos de 2020. O Brasil será representado por 10
duplas, cinco em cada naipe.
O evento-teste será uma etapa nível quatro estrelas do Circuito Mundial, ou seja, conta
pontos para a corrida olímpica
brasileira, que define os representantes do país na próxima
edição dos Jogos.
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Encontros discutem Plano Diretor
do Parque do Ibirapuera
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D I A S - A coluna [diária] de política do jornalista e
cronista CESAR NETO é publicada na imprensa desde 1993.
Em São Paulo: jornal “O DIA” [3º mais antigo dos diários].
Internet: desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. Twitter: desde 2018 @CesarNetoReal
+
CÂMARA (São Paulo) Milton Leite [sócio preferencial do
DEM paulistano e SP] não descansa nem no recesso parlamentar.
Comanda filiações ao partido, que em 2020 pode [reeleições e
eleições] aumentar bastante a bancada de vereadores e ainda indicar o vice pela reeleição de Bruno Covas (PSDB)
+
PREFEITURA (São Paulo) O aumento dos casos de sarampo na Capital é a oportunidade da gestão Bruno Covas (PSDB),
via gestão do Secretário Edson Aparecido, unir os profissionais
da Saúde [acima de ideologias doentias], porque o contágio pode
matar tanto quem se diz das ‘esquerda’ ou ‘direitas’
+
ASSEMBLEIA (São Paulo) Alguns deputados já estão em
campanha pelas prefeituras das suas cidades nas eleições 2020.
Por conta disso, os suplentes das legendas nas quais estão, trabalham por estas eleições, visando logicamente assumirem as cadeiras no início de 2021. É a roda viva política
+
GOVERNO (São Paulo) Doria [dono do PSDB paulista e
sócio preferencial do PSDB nacional] segue sendo pré-candidato Presidencial 2022. Ontem, foi a vez de deitar e rolar no programa da tarde [rede Band tv], no qual o comunicador Datena ‘levantou a bola’ pro Presidenciável 2022 ‘cortar’ com força
+
CONGRESSO (Brasil) Deputados (70) federais e senadores (3) pelo Estado de São Paulo já estão envolvidos nas eleições
das cidades das suas regiões, uma vez que pela 1ª vez o processo
será sem coligações pras Câmaras de vereadores. Pras prefeituras seguem as coligações e alguns deles já tão em pré-campanha
+
PRESIDÊNCIA (Brasil) O general Barros [agora na reserva], porta-voz de Bolsonaro, pode ter mudada sua missão no governo federal ? Pode. E o general Mourão, eleito (2018) vicePresidente na chapa PSL-PRTB, pode se tornar mero coadjuvante do governo federal ? Pergunte ao Temer [MDB - vice do PT
2014]
+
PARTIDOS (Brasil) - Enquanto no PT o que resta do Lulismo vai acabar dando a Presidência pro ex-prefeito paulistano
Haddad, no PSL do deputado (PE) federal Bivar, não vão se concretizar as intrigas de que comandantes militares querem derrubar o Presidente Bolsonaro. E pra eleição 2020 à prefeitura ...
+
POLÍTICOS (Brasil) ... definida candidatura da comunicadora e deputada (SP) federal mais votada da história - Joice Hasselmann; líder do governo Bolsonaro no Congresso. Vai ser uma
guerra entre legendas pra ser vice dela. O PSB do ex-governador
(SP) França tido como possível adversário [2º turno]
+
JUSTIÇAS (Brasil) Projeto de Emenda Constitucional via
ministro [Economia] Paulo Guedes, propõem a pacificação sobre a natureza jurídica dos Conselhos Profissionais [jornalistas
não tem], em especial no caso da Ordem dos Advogados do Brasil. Na prática, quer acabar com a história cartorial da OAB
+
HISTÓRIAS (Mundo) Autor dos livros 1808 [Corte portuguesa fugindo de Napoleão e chegando no Brasil], 1822 [rompimento de D. Pedro com Portugal] e 1889 [militar Floriano Peixoto impondo a República], Laurentino Gomes vai lançar na Bienal Internacional do Livro (Rio) o livro “Escravidão no Brasil”
+
E D I T O R - A coluna [diária] de política do jornalista e
cronista CESAR NETO tornou-se referência das liberdades
possíveis na sociedade, imprensa e Instituições. Recebeu a
Medalha Anchieta [Câmara Municipal São Paulo] e o Colar
de Honra ao Mérito [Assembleia Legislativa Estado de São
Paulo]

cesar@cesarneto.com
Jornal
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Um Plano Diretor totalmente focado nas necessidades do
espaço e, principalmente, nas
visões e conceitos de seus usuários. Este foi o principal ponto
destacado sobre os trabalhos realizados até o momento para a
criação do Plano Diretor do Parque Ibirapuera. O encontro esta
semana foi realizado na sede da
Universidade Aberta do Meio
Ambiente e Cultura de Paz
(UMAPAZ), atraindo cerca de
cem pessoas. O documento em
construção contemplará todos
os objetivos e metas indicados
neste processo.
Após apresentação da arquiteta Tamires Carla de Oliveira,
Coordenadora de Gestão de Parques e Biodiversidade (CGPABI) da Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente (SVMA), com
todos os dados obtidos nesta primeira etapa de oficinas, foi aberto o debate sobre os resultados
do processo participativo. Foram registrados 15 depoimentos,
além de outras 5 contribuições
por escrito. Ela comentou
a pesquisa digital em andamento, que obteve 47 respostas em
apenas uma semana, e informou
que essa pesquisa permanecerá
aberta ao público até o dia 25 de
agosto. Ela será complementada por pesquisa presencial junto
aos frequentadores do parque,
em datas a serem definidas.
Dentre os desdobramentos

positivos, Tamires lembrou a
formalização de uma Comissão
Especial do Conselho Municipal
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CADES),
incumbida de traçar, até o final
deste ano, as diretrizes para a
construção dos Planos Diretores de todos os demais parques.
Durante o último encontro do
órgão, saiu resolução que reitera o que preconiza a lei: o protagonismo da SVMA e dos Conselhos Gestores na elaboração
dos Planos Diretores dos Parques Municipais.
A exemplo do Ibirapuera, foram realizadas as oficinas com
os Conselhos Gestores dos demais parques concessionados
nesse primeiro lote de
concessão: Jacintho Alberto, Eucaliptos, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Jardim Felicidade
e Lajeado. No caso do Lajeado,
que não possui conselho gestor
ativo, o trabalho foi realizado
com o CADES, por sua proximidade com a comunidade. A SVMA
já recebeu a devolutiva da maior
parte deles. A agenda adotada para
o Ibirapuera vale, portanto, para
estas outras cinco unidades.
Já estão definidas as futuras
etapas. Além das pesquisas, serão realizados três fóruns temáticos, nos dias 8, 16 e 22 de
agosto; duas audiências públicas
agendadas, respectivamente,
para os dias 14 e 24 de agosto.

Já a consulta pública será realizada de 1º a 25 de agosto. Nesse momento, as minutas de todos os seis Planos Diretores dos
parques que integram o 1º Lote
de Concessão ficarão disponíveis ao público na plataforma do
site de Gestão Urbana.
Todas as etapas já realizadas,
segundo Tamires, apontam para
um importante aspecto: o processo democrático das consultas. “O desafio é grandioso porque estamos falando de do Parque Ibirapuera. Embora a SVMA
gere o equipamento, quem o utiliza é a população. Essa aproximação é importante para vermos como
atuamos e compreender todos os
limites a serem administrados. O
grande envolvimento técnico multidisciplinar tornou todo o processo riquíssimo. Processo democrático é isso: ouvir as pessoas, dialogar e chegar a um senso através
de debates, conversas, para as pessoas poderem falar o que pensam
e sentem sobre aquilo. E isso não
podemos perder.”
A primeira atividade, realizada no dia 13 de julho teve como
tema Projeto Paisagístico e Arquitetônico; Usos e Apropriações, reunindo 71 participantes.
Os assuntos mais evidenciados
foram a relação afetiva destes
com o parque, preservação ambiental e cultural e o lago do espaço. A arquiteta Cássia Mariano propôs a elaboração de “ma-

pas mentais” e detalhou o histórico do próprio parque.
Gestão Ambiental foi a discussão do dia 17 de julho reunindo mais de 100 fotografias
feitas pelos 76 participantes. Em
palestra sobre formas de gestão
ambiental, o sociólogo André
Luis de Moura Alcântara destacou a importância do engajamento da comunidade para a efetividade das políticas públicas
voltadas para o meio ambiente.
A oficina evidenciou sensações
de paz interior, tranquilidade,
insegurança, iluminação, sentimento de pertencimento, conservação e sinalização.
No dia 20 de julho, com o
tema Serviços Ambientais, os 95
participantes fizeram uma caminhada preliminar e organizaram
seis apresentações em grupo. Os
assuntos mais evidenciados foram a acessibilidade, a diversidade de usos, a comunicação visual,
a preservação dos recursos hídricos, a preservação da fauna, manutenção e melhorias de infraestrutura. Os técnicos da SVMA
Helena Minchin (arquiteta), Heraldo Guiaro (engenheiro agrônomo), Luara Gratato e Juliana Summa (biólogas) apresentaram o diagnóstico do Ibirapuera nas áreas
de jardinagem, herbário, fauna e
administração do parque, sobrepondo os elementos naturais e
usos e, assim, apresentando conflitos existentes no espaço.

Estado de SP destina 95,6% de
seu lixo para aterros adequados
Dos 645 municípios do Estado de São Paulo, 612 descartaram seus resíduos sólidos urbanos, em 2018, em aterros
classificados como adequados
pela Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (Cetesb). O
número, equivalente a 95,6%,
consta no Inventário Estadual de
Resíduos Sólidos Urbanos elaborado anualmente Cetesb.
O estudo elaborado pelos
técnicos da Cetesb indica que em
2018, 97,8% das 40,7 mil toneladas geradas diariamente no
Estado foram dispostas em aterros avaliados como adequados –
ou seja, que atendem às especificações técnicas da companhia
para descarte e manejo correto,
como questões de engenharia e
de localização geográfica.
“Em fevereiro criamos na
Secretaria o Comitê de Integração de Resíduos Sólidos para
trabalhar de forma regionalizada soluções definitivas para separação e reutilização dos resíduos sólidos urbanos no Estado”, explica o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente,

Marcos Penido.
A população urbana atendida
por aterros com disposição adequada, entre 2011 e 2018, passou de 81,8% de habitantes servidos para 97,5%.
Foram desconsiderados no
levantamento os municípios de
Arapeí e Bananal, que dispuseram
seus resíduos em Barra Mansa, no
Rio de Janeiro, Casa Branca e Igarapava, que encaminharam para
Uberaba, Minas Gerais, e Ribeira, que destinou para Rio Negrinho, Santa Catarina.
O aporte de recursos de programas com financiamento governamental como Fundo Estadual de Prevenção e Controle da
Poluição (Fecop) e o Fundo Estadual de Recursos Hídricos
(Fehidro), contribuem para a
solução dos problemas ambientais e sanitários no Estado.
Os municípios que receberam a avaliação máxima, por destinação adequada foram: Altinópolis, Américo Brasiliense,
Analândia,Araraquara, Barretos,
Barrinha, Batatais, Bebedouro,
Boituva, Brodowski, Cajuru, Ca-

naneia, Cesário Lange, Corumbataí, Descalvado, Dumont, Itapetininga, Itirapuã, Jaboticabal, Jardinópolis, Laranjal Paulista, Monte Alto, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Pariquera-Açu, Patrocínio Paulista, Pereiras, Pontal,
Porangaba, Pradópolis, Ribeirão
Preto, Rincão, Sales de Oliveira,
Santa Rosa de Viterbo, São Carlos, São Joaquim da Barra, Serrana, Sertãozinho, Tatuí, Guatapará,
Torre de Pedra e Quadra.
A Cetesb, desde 1997, disponibiliza anualmente, para população, informações sobre as
condições ambientais e sanitária das áreas de destinação final
de resíduos sólidos urbanos nos
municípios paulistas, publicadas
no Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos.
A presente edição reflete as
condições ambientais dos sistemas em operação de compostagem e de disposição final de resíduos em aterro, a partir de dados coletados e consolidados até
2018, em cada um dos 645 municípios do Estado.
O método utilizado para ava-

liação foi o Índice de Qualidade
de Aterro de Resíduos – IQR,
oficializado no Inventário de
2012. A metodologia agrega novos critérios de pontuação e classificação dos locais de destinação, incorporando o conhecimento e a experiência adquirida
ao longo dos 50 anos da Cetesb.
As informações coletadas
nas inspeções realizadas pelos
técnicos foram processadas a
partir da aplicação de um questionário padronizado, que avalia as características locacionais, estruturais e operacionais
das instalações de compostagem de aterros.
Com a publicação do Inventário, atesta-se que os decorreres dos últimos 22 anos foram
alcançados melhorias substanciais nas condições ambientais
dos locais de destinação final de
resíduos urbanos no Estado.
Destaca-se, a evolução da
quantidade de resíduos sólidos dispostos adequadamente,
que passou de 84,7% do total
gerado, em 2011, para 97,8%
em 2018.

Guia do Procon-SP orienta cidadãos
sobre uso do cartão de crédito
Por conta da comodidade e
agilidade, muitas pessoas utilizam o cartão de crédito como
primeira opção de pagamento
em compras de bens e serviços.
Para auxiliar o consumidor, a
Fundação Procon-SP possui
uma cartilha para orientar sobre quando utilizar esse tipo de
produto.
Para a auxiliar Irene Marques, o cartão de crédito é sempre sua primeira escolha. “Com
ele tenho a chance de parcelar,
de adiar o pagamento para o
próximo mês e até de ganhar
pontos em programas de fidelidade. Se não tenho o dinheiro
na mão, posso comprar sem
medo”, conta.
O cartão de crédito é um
meio de pagamento que possui
linha de crédito com limite definido e colocado à disposição
do consumidor. O contrato firmado entre o consumidor e a
administradora do cartão é um
contrato de adesão.
Isso significa que as cláusulas contratuais já vêm preestabelecidas pela administradora
do cartão. Independentemente
desse fato, o Código de Defesa
do Consumidor determina que
as cláusulas contratuais devem
ser redigidas em termos claros,
facilitando a compreensão por
parte do consumidor, principalmente aquelas que indiquem limitação de direitos.
Também é direito do consumidor o acesso ao contrato
bem como tirar dúvidas antes de
assiná-lo. A administradora do
cartão deve disponibilizar aos

consumidores um telefone para
contato – com ligação gratuita
e opção de solicitação de informações, reclamações e pedido
de cancelamento – no primeiro
menu eletrônico de contato.
Imediatamente após a solicitação de cancelamento, a administradora deverá tomar todas as providências para que não
haja emissão de fatura com cobrança de anuidade ou de quaisquer outros serviços atrelados
ao contrato. O comprovante
deve ser expedido por correspondência ou por meio eletrônico, a critério do consumidor.
Compras internacionais Nas compras realizadas em viagem ao exterior ou pela internet em sites estrangeiros, a fatura do cartão deve discriminar
cada gasto na moeda em que a
compra foi feita e o seu valor
em reais.
A conversão é feita para o
dólar americano e posteriormente para reais. A administradora do cartão é obrigada a oferecer ao consumidor a possibilidade de pagar pela cotação do
dia do pagamento da fatura. Porém, poderá oferecer a alternativa de pagamento pela cotação
da data em que foi feita a compra; nesse caso, a aceitação do
consumidor deverá ser manifestada formalmente.
Antes de viajar, avise a administradora do seu cartão.
Compras ou saques diferentes
do uso habitual, por razões de
segurança, podem passar por um
procedimento de checagem de
informações, dificultando sua

liberação pela administradora.
A advogada Laís Soares conta que evita usar o cartão em viagens, mas sempre comunica a
operadora, pois em uma emergência pode usar essa forma de
pagamento. “Se não for gastar
muito prefiro o dinheiro nas viagens, mas o cartão de crédito
está sempre comigo. No caso
do dinheiro acabar ou precisar
pagar mais em algo, posso utilizá-lo”, explica.
– Se não pretende utilizar
seu cartão de crédito, deixe-o
em casa.
– Nunca forneça o número
do seu cartão por telefone, a
menos que você tenha realizado a ligação por iniciativa própria e tenha certeza da identificação do destinatário da chamada. Procure o número de telefone para o qual irá fazer a chamada, em documentos ou outras
fontes oficiais.
– Ao entregar seu cartão
para pagamento, não o perca de

vista. O terminal eletrônico
deve estar visível e você deve
acompanhar a operação. Desconfie caso o cartão seja passado mais de uma vez na máquina.
– Confira os valores expressos no comprovante e se o
cartão devolvido é realmente o
seu.
– Não empreste seu cartão
de crédito.
– Nunca anote ou guarde a
sua senha próximo ao cartão.
– Sua senha, assim como seu
cartão, é pessoal e intransferível. Portanto, ninguém está autorizado a solicitá-la.
– Tenha em mãos uma relação de números de telefone
para comunicação de roubo ou
extravio do cartão.
– Se for comprar pela internet, use seu cartão de crédito
apenas em sites de sua confiança e mantenha atualizado o antivírus. Guarde todos os comprovantes de compra.
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Arrecadação chega a R$ 119,9 bi,
a maior para junho desde 2014
A arrecadação das receitas
federais somou R$ 119,946 bilhões, em junho de 2019, informou na terça-feira (23) a Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Economia. O
crescimento real (descontada a
inflação) comparado ao mesmo mês de 2018 chegou a
4,68%. É o maior resultado para
o mês desde junho de 2014 (R$
120,384 bilhões).
No primeiro semestre, a arrecadação chegou R$ 757,595
bilhões, com aumento real de
1,8%. O valor corrigido pela inflação chegou a R$ 763,321 bilhões, o maior volume arrecadado no período também desde
2014, quando chegou a R$
773,496 bilhões, em valores

corrigidos pela inflação.
As receitas administradas
pela Receita Federal (como impostos e contribuições) chegaram a R$ 116,729 bilhões, em
junho, com aumento real de
4,43%, e acumularam R$
726,647 bilhões nos seis meses
do ano, alta de 1,17%.
As receitas administradas por
outros órgãos (principalmente
royalties do petróleo) totalizaram R$ 3,217 bilhões, no mês
passado, e R$ 30,948 bilhões, no
primeiro semestre, com crescimento de 14,3% e 19%, respectivamente, em comparação com
iguais períodos de 2018.
Impactos na arrecadação
O chefe do Centro de Estu-

dos Tributários e Aduaneiros da
Receita, Claudemir Malaquias,
afirmou que o aumento da arrecadação em junho comparado ao
mesmo mês de 2018 foi influenciado pela greve dos caminhoneiros no passado. Segundo
a Receita, “a paralisação impactou, negativamente, a base de alguns tributos, notadamente, de
tributos que incidem sobre a produção e comercialização de bens
e serviços deprimindo a base de
arrecadação de 2018”.
Malaquias lembrou que, em
junho do ano passado, houve
“bloqueio da saída de todas as
indústrias”, o que levou a menor
arrecadação. “Em junho de 2018
foram contabilizados todos os
efeitos da greve dos caminhei-

ros. A base de comparação estava muito baixa”, afirmou.
Já o resultado acumulado no
ano foi impactado pelo aumento da arrecadação do Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Esses tributos tiveram
crescimento real de 12,27% no
recolhimento. “Esse resultado
decorre da melhora no resultado das empresas [no ano passado, com recolhimento neste
ano], especialmente das empresas não financeiras, e das arrecadações atípicas, no mês de fevereiro de 2019, no montante de
aproximadamente R$ 4,5 bilhões”, diz a Receita, em seu relatório. (Agencia Brasil)

Prévia da inflação oficial fica em
0,09% em julho, diz IBGE
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15
(IPCA-15), que mede a prévia
da inflação oficial, registrou
taxa de 0,09% em julho. A taxa
é superior ao resultado de junho, de 0,06%.
Com os dados divulgados na
terça-feira (23), o IPCA-15 acumula taxas de inflação de 2,42%
no ano e de 3,27% em 12 me-

ses, abaixo, portanto, do centro
da meta de inflação do Banco
Central, que é de 4,25%.
A inflação da prévia de
julho foi provocada principalmente pelos gastos com habitação, que ficaram 0,43% mais
caros no período, principalmente devido à alta de preços de
1,13% da energia elétrica.
Outros grupos de despesas

Aeroporto de Guarulhos
movimentou 142 t de
mercadorias no semestre
O Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de São
Paulo, administrado pela GRU
Airport Cargo, em Guarulhos,
atingiu 44% da quota de mercado de importação, em junho de
2019, e 42% no primeiro semestre do ano. Segundo a concessionária que administra o terminal, o total de cargas movimentadas no período foi de
142.024 toneladas (t), sendo
73.696 t de importação e 68.327
t de exportação.
Segundos os dados, divulgados na terça-feira (23), no primeiro trimestre de 2019 o volume transportado de 23.263 t
foi 1% maior que nos três primeiros meses de 2018. No ano
passado, o terminal de cargas do
aeroporto internacional encer-

rou as operações com um recorde geral de movimentação com
161.366 t de cargas importadas,
o que representa 9% a mais que
em 2017. Foram exportadas
144.538 t de mercadorias, 7% a
mais do que no ano retrasado.
“Importante para esse crescimento foi a conquista de novas frequências de voos cargueiros regulares procedentes da
Europa, Estados Unidos e Ásia,
operados pelas companhias Qatar, Latam Car go, Lufthansa,
Turkish Airlines e Ethiopian Cargo. Com isso, importadores e
exportadores contam com maior capacidade para embarques
que requerem aeronaves puramente cargueiras”, disse a GRU
Airport por meio de nota.
(Agencia Brasil)

com impactos importantes na
prévia de julho foram as despesas pessoais, que registraram
inflação de 0,48%, e saúde e
cuidados pessoais, com taxa de
0,34%. Os alimentos tiveram
inflação de 0,03%.
Por outro lado, os gastos
com transportes tiveram deflação (queda de preços) de 0,44%
e evitaram um IPCA-15 mais

alto em julho. O resultado foi
influenciado pela queda de preços de 3% dos combustíveis.
Ficaram mais baratos a gasolina
(-2,79%), o etanol (-4,57%), o
óleo diesel (-1,59%) e o gás veicular (-0,49%).
Outros grupos com deflação
foram vestuário (-0,19%) e artigos de residência (-0,06%).
(Agencia Brasil)

Consumidores esperam
inflação de 5,3% nos próximos
12 meses, diz FGV
A expectativa mediana dos
consumidores brasileiros para a
inflação nos próximos 12 meses
ficou em 5,3% em julho deste
ano. Segundo pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV), a
estimativa dos consumidores é
0,1 ponto percentual abaixo da
registrada em junho (5,4%).
De acordo com a economista da FGV, Renata de Mello
Franco, a provável explicação
para a leve queda da expectativa
da inflação entre os consumidores é o “resultado favorável da
inflação em junho, como o recuo dos preços dos alimentos,
da gasolina, gás de botijão e das
tarifas de energia elétrica, que
compõem grande parte da cesta
de consumo das famílias”.

Analisando a frequência da
inflação prevista por faixas de
respostas, a parcela dos consumidores que projetam valores
abaixo da meta de inflação para
2019 (de 4,25%), aumentou de
33,4% em junho para 37,7% em
julho. Enquanto isso, a proporção de consumidores projetando valores igual ou superior à
meta de inflação para 2019 caiu
4,3 ponto percentual, para
62,3%.
A inflação oficial medida
pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou em junho, uma inflação
acumulada de 3,37% em 12 meses. (Agencia Brasil)

Responsável pelo abono do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep), o Banco do Brasil (BB)
desenvolveu uma solução para
facilitar o pagamento a correntistas de outros bancos. Os clientes de fora da instituição poderão fazer uma transferência
eletrônica disponível (TED)
com custo zero.
Para efetuar a TED, o correntista deverá acessar o endereço www.bb.com.br/pasep e
pedir a transferência bancária no
valor do abono, de acordo com
o calendário de pagamento estabelecido pelo governo. Caso
não tenha acesso à internet, o
beneficiário pode fazer o pedido em qualquer caixa eletrônico do Banco do Brasil.
Neste ano, o benefício, destinado a servidores públicos,
militares e trabalhadores de estatais, que recebem até dois salários mínimos, será pago a 2,9
milhões de trabalhadores, num
total de R$ 2,6 bilhões.
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BB facilita pagamento do Pasep
para correntistas de outros bancos

Banco do Brasil (BB)
Segundo o Banco do Brasil,
cerca de 1,6 milhão de beneficiários do Pasep não são correntistas do BB e serão beneficiados pela TED sem custo. O pagamento para as inscrições de final
0 começa na quinta-feira (25),
mas os correntistas do Banco do
Brasil recebem automaticamente o crédito na conta corrente a

partir desta terça-feira (23).
Quem pode receber
Pago anualmente ao trabalhador cadastrado há pelo menos
cinco anos no programa, o abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do Pasep
é creditado a quem recebeu até
dois salários mínimos, em mé-

dia, e trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias
no ano anterior ao pagamento. O
empregado precisa ter os dados
declarados corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
O valor varia conforme o
número de meses trabalhados
formalmente. Quem trabalhou
um mês com carteira assinada
ganha 1/12 do salário mínimo.
Quem trabalhou um ano completo, recebe o salário mínimo
integral, hoje R$ 998. No caso
de falecimento do participante,
basta o herdeiro apresentar na
agência mais próxima do BB os
documentos que comprovem o
óbito e a condição de beneficiário legal.
Para saber se tem direito ao
abono do Pasep, o trabalhador
pode consultar o site
www.bb.com.br/pasep ou telefonar para a Central de Atendimento do Banco do Brasil, nos telefones 4004-0001 e 0800-7290001.(Agencia Brasil)

Falta de energia afeta 200 mil
pessoas no Amazonas
No Amazonas, cerca de 200
mil pessoas estão sem energia
elétrica nas cidades de Iranduba, a 37 quilômetros (km) de
Manaus, e Manacapuru, a 103
km da capital.
A Prefeitura de Manacapuru anunciou a locação de geradores de energia e carros pipa,
já que o bombeamento de água
na cidade também ficou prejudicado. O prefeito, Beto
D´Ângelo, também pediu apoio
do governo estadual para ga-

rantir a segurança na cidade.
“Acreditamos que mesmo
diante da dificuldade, das adversidades, as instituições estão
aqui presentes pra a gente dar
resposta”, afirmou o prefeito.
O fotógrafo Edmar Barros
conta que o comércio nas duas
cidades está muito prejudicado. Vários alimentos perecíveis tiveram de ser jogados no
lixo e o prejuízo dos comerciantes é grande.
“A situação pior ainda é que

nessa época aqui na região
amazônica o calor é extremo.
Algumas pessoas estão dormindo na rua. Tiram o colchão
da casa e botam pra fora a rede
e tentam dormir porque está
sem condições”, conta Barros.
Órgãos de defesa do consumidor, como o Procon e a Defensoria Pública do Amazonas,
acompanham a situação em
Iranduba e Manacapuru.
Representantes desses órgãos estiveram nessa segunda

com a diretoria da empresa
Amazonas Energia, responsável pela distribuição de energia na região.
A empresa anunciou a contratação de mergulhadores para
verificar o problema no cabo de
energia subaquático. Outra
medida tomada foi o envio de
geradores para as cidades afetadas e a ativação de uma usina
termelétrica para garantir o
abastecimento de hospitais.
(Agencia Brasil)

UE celebra avanço sobre
distribuição de refugiados
A União Europeia (UE) saudou na terça-feira (23) os progressos nas negociações sobre a criação de um mecanismo de distribuição provisória de migrantes resgatados no Mediterrâneo.
“A Comissão Europeia está pronta para fornecer apoio financeiro e operacional aos Estados-membros”, disse a portavoz da Comissão, Natasha Bertaud, em Bruxelas, acrescentando que foi feito “um passo na direção certa”.
Durante uma reunião entre representantes da UE na noite de
segunda-feira em Paris, 14 nações do bloco concordaram “em
princípio” com a proposta da Alemanha e França para um novo
mecanismo de distribuição dos refugiados do Mediterrâneo.
Segundo o presidente francês, Emmanuel Macron, oito dessas nações prometeram assumir uma “participação ativa”: Portugal, Luxemburgo, Finlândia, Lituânia, Croácia e Irlanda, além de
Alemanha e França. Macron não especificou quais são os outros
países que concordaram “em princípio” com a proposta.
Berlim e Paris estão tentando convencer seus parceiros europeus sobre um mecanismo de distribuição de migrantes resgatados no Mediterrâneo, visando ajudar os Estados-membros da
linha de frente, Itália e Malta, banhados pelo mar.
Apesar de 14 países apoiarem a proposta, as negociações em
Paris não avançaram como desejado, em parte devido à oposição
dos governos italiano e maltês.
O ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, classificou
de “fracasso” a reunião de segunda-feira, “desejada pelos franceses e alemães”, afirmando que no encontro fora apenas repetido o mantra de “que a Itália deve continuar a ser o campo de
refugiados da Europa”.
O governo populista de Roma se opõe à sugestão de que barcos com migrantes resgatados desembarquem na Itália ou em
Malta, antes de os passageiros serem distribuídos para outros
países da UE. Em vez disso, ele quer que refugiados também
desembarquem em outros portos como, por exemplo, na França.
O gabinete de Salvini já havia expressado preocupação de que
outros países-membros só queiram aceitar pessoas com perspectivas reais de obter direito a refúgio, deixando Itália e Malta
com migrantes econômicos que seriam difíceis de repatriar.
Macron, por sua vez, insistiu na segunda-feira que todos os desembarques deveriam ocorrer no porto seguro mais próximo – o que,
no Mediterrâneo central, geralmente significaria Itália ou Malta.
No mesmo dia, Salvini afirmou que a Itália “continua de cabeça erguida” e que “não recebe ordens”, ao responder a alegadas críticas de Macron de que ele sequer compareceu às discussões informais com os colegas, ministros do Interior e do Exterior da UE. “Se Macron gosta de falar sobre migrantes, ele deveria vir a Roma”, desafiou o italiano.(Agencia Brasil)

Coreia do Sul diz ter disparado
contra avião militar russo
A Força Aérea da Coreia do Sul afirma que disparou tiros de
alerta contra um avião militar russo na terça-feira (23/07). As
autoridades do país dizem que a aeronave invadiu duas vezes seu
espaço aéreo. Moscou nega as acusações.
Segundo Seul, dois bombardeiros Tu-95 e um avião de alerta
e controle Beriev A-50 entraram na chamada “zona de identificação de defesa aérea” da Coreia do Sul fora de sua costa leste,
antes de o A-50 invadir seu espaço aéreo.
A Rússia disse que dois dos seus bombardeiros Tu-95 estavam em um voo de rotina sobre águas internacionais e que eles
não entraram no território sul-coreano.
De acordo com informações do governo sul-coreano, um
número não especificado de caças sul-coreanos, incluindo F16, se dirigiu à área e disparou diversos tiros de advertência.
Autoridades de defesa de Seul disseram que o avião de reconhecimento russo A-50 deixou a área três minutos depois, mas voltou e
violou o espaço aéreo sul-coreano novamente por quatro minutos. Os
funcionários disseram que os jatos de combate sul-coreanos, em seguida, dispararam mais uma série de tiros de advertência.
A Coreia do Sul disse que esta foi a primeira vez que um avião
militar estrangeiro violou o espaço aéreo sul-coreano desde o
fim da Guerra da Coreia, em 1953.
O Ministério da Defesa da Rússia disse em comunicado que seus
aviões não entraram no espaço aéreo sul-coreano e negou que os caças sul-coreanos tenham feito disparos de advertência, apesar de dizer que eles voaram perto dos aviões russos no que chamou de “manobras não profissionais” que teriam criado uma situação de ameaça.
“Se os pilotos russos tivessem percebido que havia uma ameaça
à segurança, eles teriam respondido”, acrescentou o comunicado.
O assessor de segurança nacional da Coreia do Sul, Chung
Eui-yong, enviou uma mensagem de protesto ao secretário do
Conselho de Segurança da Federação Russa, Nikolai Patrushev,
afirmando que Coreia do Sul vê a violação do espaço aéreo russo
com “muita seriedade” e que tomará medidas “muito mais duras”
se tal incidente se repetir, de acordo com informações do gabinete sidencial da Coreia do Sul.
Conforme os militares russos, não é a primeira vez que pilotos
sul-coreanos tentam impedir voos da Rússia sobre as águas neutras
do Mar do Japão, adicionando uma “zona de identificação de defesa
aérea arbitrariamente estabelecida pela Coreia do Sul”.
“Áreas similares não são cobertas por padrões internacionais e não são reconhecidas pela Rússia, o que foi relatado através de vários canais e repetidamente para o lado sul-coreano”,
explicou o Ministério da Defesa.
O espaço aéreo que a Coreia do Sul diz ter sido violado pela
Rússia está acima dos Rochedos de Liancourt, um grupo de pequenas ilhas sul-coreanas entre a Coreia do Sul e o Japão. A área é
origem de disputas territoriais entre as duas nações. A Rússia
não faz parte dessas disputas. (Agencia Brasil)

Bolsonaro comemora
queda no risco país
O presidente Jair Bolsonaro
comemorou na noite da segundafeira (22) em publicação em sua
conta oficial no Twitter a queda
no Credit Default Swap (CDS),
índice que mede o risco país, do
Brasil. O CDS chegou a 128 pontos, índice que, segundo o presidente, é o menor patamar em cin-

co anos e que indica a “recuperação da confiança de investidores
internacionais no Brasil.”
“Junto a avanços como ingresso na OCDE e acordo Mercosul-UE, estamos colocando o
Brasil no lugar que merece”,
acrescentou Bolsonaro em sua
postagem.(Agencia Brasil)
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Anvisa aprova marco
regulatório dos agrotóxicos

VALOR. Em discurso na solenidade de 200 dias do governo
Bolsonaro, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina comemorou a assinatura do decreto de regulamentação do Selo Arte, que
deverá beneficiar, conforme afirmou, 170 mil produtores de queijos artesanais neste primeiro momento.
PROTECIONISMO. Em reunião em Brasília com os vicesministros da agricultura dos BRICS, a ministra Tereza Cristina
disse que o principal desafio do bloco formado por Brasil, Índia,
China, Rússia e África do Sul (Brics) é resolver tendências ao
protecionismo, isolacionismo e unilateralismo. “ (Os desafios)
Exigem, como antes, respostas coletivas. Exigem que nos atenhamos à mesma ideia: simples, mas poderosa, de unir forças”,
defendeu durante boas-vindas a representantes de delegações do
Brics.
EMBRAPA. Os representantes da delegação conheceram a
sede da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária)
e visitam os laboratórios que testam novas variedades de canade-açúcar e bancos de sementes e mudas. Para a ministra, é uma
oportunidade de mostrar as inovações produzidas pela instituição que contribui para o esforço de adaptação da agricultura tropical às mudanças climáticas. Tereza Cristina também destacou
que o “Brasil país está pronto e disposto a contribuir para garantir a segurança alimentar global, incorporando, no centro de sua
estratégia, os princípios do desenvolvimento sustentável”.
MERCOSUL. Ao discursar na sessão plenária da 54ª Cúpula
de Chefes de Estado do Mercosul, em Santa Fé, na Argentina, o
presidente Jair Bolsonaro disse que vai trabalhar para acelerar a
modernização do bloco sul-americano. Durante o encontro, o
Brasil vai assumir a presidência pro tempore (rotativa) do grupo
pelos próximos seis meses. “Quero aproveitar a ocasião para firmar o compromisso do meu governo com a modernização e a
abertura do nosso bloco, fazendo dele um instrumento de comércio com o mundo, sem o viés ideológico que tanto critiquei
enquanto parlamentar. Vencemos essa barreira, e a conclusão do
acordo de livre comércio com a União Europeia é resultado concreto dessa nova orientação”, disse.
IICA. O brasileiro Gustavo Pereira da Silva Filho foi eleito
para integrar o Comitê de Revisão de Auditoria do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), em eleições ocorridas durante a 39ª reunião do Comitê Executivo do
Instituto, na Costa Rica. Gustavo Pereira, que exercerá seu mandato no período de 1º de janeiro do próximo ano a 31 de dezembro de 2025, é diretor do Departamento de Governança e Gestão
da Secretaria-Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
OVO. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal
(ABPA), em 2018, o Brasil exportou 11,6 mil toneladas ovos
para todos os continentes do mundo, no valor de US$ 17,1 milhões. São Paulo é o maior produtor de ovos do Brasil, tem 30,9%
da produção brasileira, que pode alimentar mais de 60 milhões
de pessoas por ano, levando em conta que o consumo per capta
de ovos no País é de 212 ovos por ano.
CAMPEÃ. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo (SAA) informa que a região de Tupã é a maior produtora de ovos no Estado com 55% da produção, em 2018.
O município de Bastos é o maior produtor de ovos no Estado,
representando 36% do total paulista. No Estado foram produzidas 41 milhões de caixas de 30 dúzias de ovos no ano de 2018, e
só no município de Bastos foram produzidas 14,6 milhões de
caixas de 30 dúzias de ovos em 2018 (ao redor de 5 bilhões de
unidades).
FRIO. As frutas de maior consumo na mesa dos brasileiros
como banana, laranja, melancia e maçã apresentaram queda nos
preços no mês de junho, nas principais Centrais de Abastecimento (Ceasas) do país. A análise é da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no 7º Boletim Prohort. O tempo frio e a chegada das férias reduzem a demanda por estas frutas, o que contribui com a queda nos preços. No caso da laranja, pelo segundo
mês consecutivo, houve queda de preços de dois dígitos em todas as Ceasas.
EDITOR. O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 62
anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exterior; na República Oriental do Uruguai, República
do Paraguai e República Argentina. Em 2013 se interessou pelo
setor do agronegócio, onde agora tem esta coluna semanal de
noticias do agronegócio em geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-Cartoon, publicado no site: www.agrocartoons.blogspot.com.br.
Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com.

ficação será feita pela Anvisa que
publicou edital requerendo informações sobre os produtos.
De acordo a agência, já foram
enviados dados para reclassificação de aproximadamente
1.950 agrotóxicos registrados
no Brasil, quase 85% do volume total (2.300) em circulação.
O marco regulatório dos
agrotóxicos foi criado em harmonia com regras internacionais
seguidas pelos países da União
Europeia e da Ásia, o que, segundo a Anvisa, fortalece as condições de comercialização de produtos nacionais no exterior, além
de garantir mais clareza de informações.
“A rotulagem é o que publica a avaliação do risco dos produtos. Por isso, a sociedade precisa conhecer o rótulo”, disse o

diretor da agência Renato Porto, após participar da reunião que
aprovou o documento. “Será
possível comunicar melhor os
perigos ao agricultor, que é mais
vulnerável às substâncias por ser
quem manipula tais produtos”,
acrescentou.
A classificação da toxidade
dos produtos prevista no marco
poderá ser determinada a partir
dos componentes presentes nos
produtos, impurezas ou na comparação com produtos similares.
Para cada categoria, haverá a indicação de danos possível em
caso de contato com a boca
(oral), pele (dérmico) e nariz
(inalatória).
Produtos “Extremamente
Tóxicos” e “Altamente Tóxicos”
- categorias 1 e 2, respectivamente - terão uma faixa de ad-

vertência vermelha. Produtos
“Moderadamente Tóxicos” (categoria 3) terão uma faixa de
advertência amarela. Já os produtos “Pouco Tóxico” e “Improvável de Causar Dano Agudo” categorias 4 e 5 - terão uma faixa azul.
De acordo com a autoridade
sanitária, nos processos de registro e monitoramento de agrotóxicos cabe à Anvisa avaliar
questões relacionadas à saúde
humana. Ao Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
cabem responsabilidades relacionadas às questões ambientais.
Já as questões agronômicas e o
registro de uso agrícola ficam a
cargo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa). (Agencia Brasil)

PF detém quatro suspeitos de
invadir telefone de Sergio Moro
Policiais federais detiveram na terça-feira (23), no estado de São Paulo, quatro suspeitos de acessar, sem autorização, o telefone celular do
ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.
Os detidos também são suspeitos de terem interceptado
e divulgado parte das comunicações do ministro.
Em nota, a Polícia Federal se limitou a informar que
os
quatro
suspeitos
foram detidos em caráter
temporário nas cidades de
Araraquara, São Paulo e Ribeirão Preto e integram uma
organização criminosa que
pratica crimes cibernéticos.
Também foram cumpridos
sete mandados de busca e
apreensão.
A operação foi batizada de
Spoofing, expressão relativa
a um tipo de falsificação tecnológica, que procura enga-
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SELO ARTE. A Lei do Selo Arte, que permite a venda interestadual de produtos alimentícios artesanais, como queijos, mel,
pescados e embutidos, foi regulamentada pelo governo. A certificação é um sonho antigo de produtores artesanais, que vão poder acessar mais mercados e aumentar sua renda.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou
na terça-feira (23) o marco regulatório para agrotóxicos. Além
de atualizar e dar maior clareza
aos critérios adotados para avaliação e classificação toxicológica desse tipo de produto, o novo
marco prevê alterações nos rótulos e na bula dos agrotóxicos
para facilitar a identificação de
riscos para a saúde humana. A
mudança envolve regras de disposição de informações, palavras e imagens de alerta.
As empresas terão um ano
para se adaptarem às novas regras. O prazo contará a partir da
publicação do novo marco
no Diário Oficial da União ,
prevista para os próximos dias.
Em relação aos produtos que já
estão em circulação, a reclassi-

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro
nar uma rede ou uma pessoa
fazendo-a acreditar que a
fonte de uma informação é
confiável quando, na realidade, não é.
Ainda de acordo com a
PF, as investigações seguem
para que sejam apuradas todas as circunstâncias dos crimes praticados. Procurado, o

ministro Sergio Moro ainda
não se pronunciou sobre o
assunto.
A assessoria da PF informou que, por ora, não fornecerá detalhes a fim de não
atrapalhar as investigações.
No começo de junho, o
Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que

hackers tinham tentado
invadir o telefone celular de
Moro. De acordo com a pasta, o ministro só percebeu a
tentativa no dia 4 de junho,
quando recebeu uma ligação
do seu próprio número. Após
a chamada, Moro recebeu novos contatos por meio do
aplicativo de mensagens Telegram, que o ministro afirma que já não usava há cerca
de dois anos. Imediatamente,
o ministrou abandonou a linha
e acionou a Polícia Federal.
Dias depois, trechos de
mensagens que o ministro
trocou com procuradores da
força-tarefa da Lava Jato, do
Ministério Público Federal
(MPF), passaram a ser
divulgados por veículos de
imprensa, principalmente,
pelo site The Intercept Brasil.
Segundo o site, os arquivos
foram entregues por uma fonte anônima. (Agencia Brasil)

Descarte de eletroeletrônicos
deve entrar em consulta pública
O governo federal deve disponibilizar para consulta pública até a próxima semana a proposta de acordo setorial para logística reversa de produtos eletroeletrônicos. Segundo o secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André Luiz Felisberto
França, o texto foi elaborado em
parceria com as empresas que
tomaram a iniciativa sobre o
tema. “Esses diálogos e esses
compromissos se materializaram em uma proposta de acordo
setorial nacional para o setor
eletroeletrônico que nós próximos dias será colocada em consulta pública”, disse ao participar da FIEE Smart Future, feira
de negócios do setor elétrico e
eletrônico.
Na logística reversa, indústria e comércio ficam responsáveis por garantir o descarte adequado dos produtos. O sistema

está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que
entrou em vigor em 2010. Os
eletroeletrônicos podem causar
impactos no meio ambiente caso
sejam tratados como lixo comum. Alguns componentes são
feitos com materiais de alto valor que podem ser reaproveitados caso haja um processo de
reciclagem adequado.
França destacou ainda que a
proposta ajuda a colocar em prática pontos da política de resíduos sólidos que foram negligenciados nos últimos anos.
“Uma discussão que se arrastava por nove anos, nesse curto
espaço de tempo chegamos a
uma proposta que representa
ousadia e ao mesmo tempo exequibilidade para que tenhamos
uma gestão mais sustentável do
serviço de eletroeletrônicos no
país”, ressaltou o secretário sobre o acordo.

O texto deverá ficar disponível para receber contribuições
por 30 dias, antes da elaboração
final dos termos.
Os temas como gestão de
resíduos e saneamento, ligadas
ao meio urbano, são, segundo
França, o foco da atual gestão do
Ministério do Meio Ambiente.
“A convicção que os principais
problemas ambientais se encontram nas cidades, que abrigam
85% da nossa população”, enfatizou. Ele apontou como exemplo, o fato de ainda existirem 2,5
mil lixões no país.
São Paulo
Em outubro de 2018, entrou
em vigor em São Paulo a regulamentação estadual da Política
Nacional de Resíduos Sólidos
feita por lei em 2015. De acordo com as regras, empresas com
mais de mil metros quadrados de
área construída que não apresen-

tarem um plano para destinação
do lixo decorrente dos seus produtos podem ser punidas.
Em 2021, será a vez de todos os empreendimentos sujeitos ao licenciamento ordinário. A meta inicial para as
empresas é redução de 22% em
peso dos resíduos recicláveis
secos que são levados para aterros sanitários.
Estão incluídos na regulamentação diversos setores,
como o de lubrificantes de carros, baterias automotivas, pilhas
e baterias portáteis, lâmpadas
fluorescentes, pneus, agrotóxicos, tintas imobiliárias, óleos
comestíveis, produtos alimentícios, bebidas, produtos de higiene pessoal, perfumaria e
cosméticos, produtos de limpeza, produtos eletroeletrônicos de uso domésticos, medicamentos domiciliares. (Agencia Brasil)

ANS limita reajuste de planos de
saúde individuais e familiares a 7,3%
O reajuste anual dos planos
de saúde individuais e familiares
com aniversário entre maio de
2019 e abril de 2020 não poderá ultrapassar 7,35%. O limite
foi anunciado na terça-feira (23)
pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) e será publicada no Diário Oficial da
União desta quarta-feira (24).
A ANS mudou a metodologia do cálculo que define o limite do reajuste, após oito anos
de estudos e discussões com o
setor e a sociedade. Pela primeira vez, a agência combinou o Índice de Valor das Despesas Assistenciais (IVDA), calculado
por ela própria, com o Índice de

Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), sem o subitem plano de
saúde. O IPCA é o indicador oficial que mede a inflação na economia brasileira e é divulgado
mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O IVDA mede a variação dos
custos com atendimento aos beneficiários de planos de saúde e
tem peso de 80% nessa nova
metodologia da ANS. Já o IPCA
(sem o subitem planos de saúde) tem peso de 20% e serve
para considerar os custos das
operadoras com despesas de
outras naturezas, como as administrativas.

O percentual máximo para
reajuste autorizado para 2019
é o menor desde 2010. No ano
passado, a agência autorizou
reajustes de até 10% para os
planos individuais e familiares, e, nos três anos anteriores, o reajuste máximo ficou
na casa dos 13%.
A agência orienta os beneficiários a observarem se os reajustes aplicados serão iguais ou
inferiores a esse limite e se a
cobrança reajustada está sendo
feita a partir do mês de aniversário do contrato.
Segundo dados da agência
reguladora, em 2018 o número
de procedimentos realizados

com a cobertura dos planos de
saúde aumentou 5,4%, enquanto o número de beneficiários
permaneceu praticamente estável, variando de 47,15 milhões
em 2017 para 47,26 milhões
em 2018.
O limite de reajuste é válido
para os planos de saúde individuais ou familiares médicohospitalares contratados a
partir de janeiro de 1999 ou
adaptados à Lei nº 9.656/98.
Esse grupo inclui atualmente
17% do total de beneficiários em planos de assistência
médica - aproximadamente 8
milhões de usuários. (Agencia Brasil)
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Os quatro suspeitos presos
na quarta-feira (23) pela Polícia
Federal (PF) sob suspeita de invadir o telefone celular do ministro da Justiça e Segurança
Pública, Sergio Moro, serão
transferidos para Brasília, onde
vão prestar depoimento.
Mais cedo, suspeitos foram
detidos em caráter temporário nas
cidades de Araraquara, São Paulo
e Ribeirão Preto. De acordo com
as investigações, eles fariam parte uma organização criminosa que
pratica crimes cibernéticos. Também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão.
Os onze mandados foram
emitidos pelo juiz Vallisney de
Souza Oliveira, titular da 10ª
Vara Federal de Brasília. Os de-
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Suspeitos de invadir celular de
Moro são transferidos para Brasília

Hackers
talhes da investigação serão
mantidos em segredo de Justiça

até esta quarta-feira, às 12h.
A operação foi batizada de

Spoofing, expressão relativa a
um tipo de falsificação tecnológica, que procura enganar uma
rede ou uma pessoa fazendo-a
acreditar que a fonte de uma informação é confiável quando, na
realidade, não é.
Em ofício encaminhado ao
Supremo Tribunal Federal (STF),
o diretor-geral da PF, Maurício
Valeixo, informou que o jornalista Gleen Greenwald não é investigado no caso. Gleen é um dos editores do site The Intercept Brasil,
que divulgou mensagens atribuídas ao ministro Moro e que teriam sido hackeadas. As informações fazem parte de uma ação na
qual a Rede Sustentabilidade pretende saber se o jornalista é investigado no caso. (Agencia Brasil)

Celular do ministro
Paulo Guedes é hackeado
O celular do ministro da
Economia, Paulo Guedes, foi
hackeado na noite da segundafeira (22). Segundo a assessoria do ministro, “todas as medidas cabíveis” contra o
hacker forãm tomadas na terça-feira (23).
A assessoria pediu que sejam desconsideradas todas as
mensagens vindas do número
do ministro e de pessoas do
gabinete.
O hacker criou uma conta
no aplicativo de mensagens Telegram em nome do ministro.
Em nota, o ministério informou que está sendo apurada a possível invasão ao telefone do ministro Paulo Guedes. “Um ofício será enviado
ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro,
para que acione a Polícia Fe-

Saúde: vacina é a melhor forma
de prevenir o sarampo
Sarampo
O vírus fica incubado por um
período de 7 a 18 dias e pode
resultar em quadros graves como
pneumonia, diarreia, encefalite
e até mesmo levar à morte. De
acordo com o infectologista
Ralcyon Teixeira, a doença geralmente se manifesta de forma
mais acentuada nos primeiros
dias após o contágio.
“Os principais indícios do
vírus são febre alta, tosse, coriza, conjuntivite e aparecimento
de inflamações avermelhadas na
pele. Ao perceber os sintomas,
o indivíduo deve procurar imediatamente atendimento médico”, alerta.
Estado de São Paulo
Desde 10 junho, a capital vacinou 189,6 mil pessoas, sendo
30 mil apenas no último sábado
(20), e segue com a meta de
imunizar 2,9 milhões de jovens.
As cinco cidades que iniciaram
suas ações no dia 11 de julho

imunizaram 39,2 mil (33,5 mil
neste “Dia D”), e têm como
meta total 900 mil jovens. São
elas: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Guarulhos e Osasco.
Nove cidades foram incluídas na campanha no final de semana: Barueri, Carapicuíba, Diadema, Mairiporã, Mauá, Santana de Parnaíba, Ribeirão Pires,
Rio Grande da Serra e Taboão da
Serra, que vacinaram 3,4 mil pessoas no primeiro dia.
Desde o dia 17 de julho, doses da vacina têm sido disponibilizadas em postos volantes instalados em estações do Metrô,
CPTM (Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos), EMTU
(Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos de São Paulo), ViaQuatro, ViaMobilidade.
Em 2019, até o momento,
foram confirmados 484 casos
de sarampo em SP. Desse total,
75% se concentram na capital,
com 363 casos. Na cidade de

São Paulo, a campanha começou
em 10 de junho, com a meta de
vacinar 2,9 milhões de pessoas
na faixa etária indicada.
Embora representem aproximadamente 20% da população
paulista, esses jovens respondem por cerca de metade dos
casos do Estado.
Outros 36 casos (17,5%)
abrangeram crianças com menos
de 12 meses, público já abrangido na rotina pelo Programa
Nacional de Imunizações (PNI),
que prevê administração da tríplice viral aos 12 meses, e um
reforço aos 15 meses com a tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela).
Os profissionais de saúde
das redes pública e privada também devem estar imunizados,
considerando a possibilidade de
contato com pessoas infectadas.
Há contraindicação para gestantes e imunodeprimidos, como
pessoas em tratamento contra o
câncer.

Consulta pública do programa
Future-se tem mais de 14 mil cadastros
A consulta pública do programa Future-se, disponível na internet, contabiliza 14.568 cadastros, de acordo com balanço divulgado na terça-feira (23) pelo
Ministério da Educação (MEC).
Por meio do sistema, segundo a
pasta, foram registrados 4.451
comentários sobre, pelo menos,
um ponto da proposta.
Qualquer pessoa pode acessar o sistema e fazer um cadastro.
É preciso informar nome, e-mail
e CPF (Cadastro de Pessoa Física), além de criar uma senha de
acesso. O prazo para enviar contribuições vai até dia 15 de agosto.
O programa, voltado para
universidades e institutos
federais, foi apresentado na se-

mana passada, em Brasília.
Entre as estratégias está a criação de um fundo de natureza privada, cujas cotas serão negociadas na Bolsa de Valores, para financiar as instituições federais.
Esse fundo contará, inicialmente,
com R$ 102,6 bilhões. A intenção
é que esses recursos financiem
pesquisa, inovação, empreendedorismo e internacionalização
das instituições de ensino.
A operacionalização do Future-se ocorrerá por meio de contratos de gestão firmados pela
União e pela instituição de ensino
com organizações sociais (OSs).
As OSs são entidades de caráter
privado que recebem o status “social” ao comprovar eficácia e fins

sociais, entre outros requisitos.
A proposta pode ser lida na
íntegra na página da consulta pública. Em seguida, é possível
acessar, separadamente, os nove
trechos do texto e, para cada um,
deixar um comentário e dizer se
acha que o tópico está totalmente claro, claro com ressalvas ou
se não está claro. Ao final, é possível deixar ainda um comentário geral sobre a proposta.
As contribuições serão compiladas e uma proposta de mudança na legislação será apresentada posteriormente. Um projeto de lei para possibilitar a implementação do programa, será,
então, encaminhado ao Congresso Nacional.

Em entrevista coletiva, reitores de universidades federais disseram que têm dúvidas sobre o
programa e que vão realizar reuniões e pesquisas a fim de melhor
se posicionar sobre a questão.
A intenção, como apresentada pelo MEC, é que as instituições federais tenham mais autonomia financeira e que não fiquem à mercê de flutuações no
Orçamento da União.
Este ano, o MEC bloqueou
para equilibrar as contas públicas, em média, 29,74% do orçamento discricionário das universidades federais. Esses recursos
são usados, principalmente, para
o pagamento de energia elétrica
e vigilância. (Agencia Brasil)

PRF apreende quase 1 tonelada de
maconha em falso ônibus escolar no PR
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na terçafeira(23) 936,8 quilos (kg) de
maconha em Alto Paraíso (PR),
em frente à Unidade Operacional Porto Camargo na BR-487.
A droga estava escondida em

compartimentos ocultos de um
falso ônibus escolar.
Os agentes da PRF também
encontraram no veículo 14,6 kg
de skunk, droga que é derivada
da Cannabis sativa, mas tem uma
concentração do princípio ativo

THC até sete vezes maior do que
a maconha.
O motorista, de 31 anos, foi
preso em flagrante, e disse aos
policiais que pegou o ônibus em
Naviraí (MS) e que pretendia
levá-lo até Maringá (PR), cidade

no noroeste do estado. Ele deve
responder pelo crime de tráfico
de drogas, que tem pena prevista
de cinco a 15 anos de prisão.
A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil em Xambrê. (Agencia Brasil)

MPRJ pede devolução de R$ 147 mi
da educação utilizados na segurança
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ)
ajuizou uma ação civil pública para
que o estado do Rio de Janeiro
devolva à área de educação R$
147.521.906,37. De acordo com
a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, o valor originário do orçamento da educação foi
aplicado no Programa Estadual de
Integração na Segurança
(Proeis), entre 2012 e 2015.
O Proeis funcionou de maio
de 2012 a maio de 2017 com
policiais militares atuando nas
unidades escolares da rede pública estadual, por meio de um
convênio firmado entre as secretarias de Estado de Segurança (Seseg) e de Educação (See-

duc). Os agentes ficaram lotados
no interior das escolas e atuavam
na segurança escolar e patrimonial, além de proteção aos alunos, professores e servidores.
Segundo a investigação do
MPRJ, o pagamento dos policiais foi feito com recursos descentralizados do orçamento da
educação, o que é ilegal, já que
não desempenham função de
ensino. Outra irregularidade
apontada pelo MPRJ é que os
recursos foram contabilizados
como “despesas em manutenção
e desenvolvimento do ensino”,
sendo incluídos no cálculo para
atingir a aplicação mínima de
25% em educação prevista na
Constituição Federal.
O texto da ação detalha que

as informações foram colhidas
no inquérito civil instaurado para
apurar o convênio entre a Seseg
e a Seeduc. A prestação de contas dos anos de 2016 e 2017 ainda não foram finalizadas. Na
ação, a promotoria demostra
preocupação com o anúncio feito este ano sobre a retomada do
Proeis e também da criação do
Programa Cuidar, que pretende
alocar militares das forças armadas reformados para atuar na
mediação de conflitos escolares
em substituição aos inspetores,
e ressalta que “tal programa não
pode ser custeado por verbas
oriundas da educação”.
O MP destaca, ainda, que
mesmo se utilizando de “malabarismos contábeis”, como “conta-

bilizar restos a pagar não processados e as despesas empenhadas
e liquidadas mas não pagas como
despesas em educação”, o governo do estado não atingiu o mínimo de 25% do orçamento em
educação, alcançando no exercício de 2017 o percentual de
24,41% em manutenção e desenvolvimento do ensino.
A ação, assinada pelo promotor de Justiça Rogério Pacheco Alves, requereu o pagamento
de multa de R$ 1 milhão em caso
de descumprimento da recomendação de não se utilizar recursos da educação para financiar ações de segurança.
Em nota, o governo do estado informou que ainda não foi
notificado. (Agencia Brasil)

Número de eleitores
cadastrados por biometria
chega a 69%, diz TSE
Foto/Marcello Casal Jr./Arquivo/ABr

O sarampo é uma doença viral altamente transmissível e pode
ser contraída por pessoas de qualquer idade. O contágio acontece
por meio de secreções respiratórias. Quem é exposto pode adquirir as infecções por gotículas
emitidas por tosse ou espirro.
Diante desse quadro, a vacina tríplice viral é a medida
de prevenção mais segura e
eficaz contra o sarampo, segundo especialistas, além de
proteger também contra a rubéola e a caxumba. Porém,
não é recomendada para crianças menores de 6 meses,
gestantes e pessoas com contraindicações médicas.
“A vacinação é a forma mais
eficaz para a prevenção contra
o sarampo. Por isso, é importante que pais e responsáveis
levem as crianças em uma unidade básica de saúde mais próxima de sua residência”, afirma
Helena Sato, diretora de imunização da Secretaria da Saúde.

deral. Nesta segunda-feira
(22), vários jornalistas receberam mensagens e ligações em
nome do ministro por meio do
aplicativo Telegram. O Ministério da Economia ressalta que
o ministro nunca teve conta
nesse serviço e pede para que
desconsiderem qualquer mensagem recebida do número antigo do ministro, que já será
desativado”, diz a nota.
No último domingo (21), a
deputadaJoice Hasselmann (PSLSP) informou pelo Twitter que teve
o telefone clonado. Segundo ela,
bandidos mandaram mensagens
para jornalistas em seu nome. Ela
acrescentou que também recebeu
ligações do próprio número, assim
como ocorreu com o ministro da
Justiça, Sergio Moro. “A polícia já
foi acionada”, afirmou a deputada.
(Agencia Brasil)

Biometria
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou na terça-feira (23) que o número de
eleitores cadastrados no sistema biométrico de votação
chegou a 69,57%. Conforme
os dados, 101 milhões dos
146 milhões de eleitores brasileiros estão com as digitais inseridas no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral.
Segundo o TSE, 11 estados
concluíram o processo de ca-

dastramento. Acre, Alagoas,
Amapá, Distrito Federal, Goiás,
Paraíba, Piauí, Rio Grande do
Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins atingiram marca de
100% de eleitores identificados
pela biometria.
A meta da Justiça Eleitoral é
alcançar mais de 35 milhões de
eleitores até o fim de 2020. Os
primeiros cadastros biométricos foram feitos em 2008.
(Agencia Brasil)

Lista do Não Me Perturbe já tem
cerca de 1,5 milhão de inscritos
O site Não me Perturbe já
tem cerca de 1,5 milhão de pedidos de bloqueio de ligações
indesejadas de serviços de telecomunicações. A iniciativa é das
operadoras de telecomunicações e atende a uma determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
O site é um canal no qual
podem se cadastrar pessoas que
não desejam mais receber chamadas de telemarketing dos serviços de telefonia, de dados e de
TV paga. Para deixar de receber
essas chamadas, o consumidor
deve preencher o formulário de
inscrição na plataforma.
A suspensão das chamadas
pelas empresas de telecomunicações ocorrerá em até 30 dias,
contados da data do cadastramento. A lista é única e agrega
as principais empresas do setor:

Algar, Claro/Net, Nextel, Oi,
Sercomtel, Sky, TIM e Vivo.
Segundo a Anatel, se uma
pessoa solicitar a sua inclusão na
lista do Não me Perturbe e continuar recebendo ligações de
oferta de bens e serviços de telecomunicações, pode ligar para
o número 1331 e fazer uma reclamação. As sanções podem
variar de advertência a multa de
até R$ 50 milhões.
De acordo com a agência reguladora, de janeiro de 2016 a
junho de 2019, foram registradas 86.493 reclamações
referentes a ligações indesejadas. Segundo a Anatel, a
lista do Não me perturbe vale
para todo o Brasil e não substitui os cadastros geridos por
Procons em algumas Unidades da Federação. (Agencia
Brasil)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DE ÍRIS SAFETY ÓCULOS DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ 58.225.616/0001-40, PROCESSO Nº 0005461- 61.2011.8.26.0100.O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO
&524!$/ª$%ª/,)6%)2!ª&),(/ ªNAªFORMAªDAª,EI ªETC&!:ª3!"%2ª15%ªPELOªPRESENTEªEDITAL ªlCAMªCONVOCADOSªTODOSªOSªCREDORESª
de Íris Safety Óculos de Segurança Ltda, CNPJ 58.225.616/0001-40, em Recuperação Judicial, para comparecerem e se reunirem
em Assembleia-geral de credores a ser realizada no escritório do Advogado da Recuperanda, situado na Alameda Joaquim Eugênio
de Lima, nº 680, 15º andar, sala 151, Jardim Paulista, São Paulo/SP, no dia 08 de agosto de 2019, 5ª feira, às 11:00 horas para
início da assembleia, em única convocação, ocasião em que se realizará a assembleia com a presença dos credores titulares de
mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor. A Assembleia está sendo convocada para discussão de
assuntos diversos sobre a Recuperação Judicial. Ficam advertidos os credores para que adotem as providencias previstas no
art. 37, §4º e §5º, da Lei 11.101/05 para que possam ser representados na assembleia. Os instrumentos de representação deverão
ser encaminhados pelos credores ao escritório da administradora judicial, à Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, nº 88, conj. 503, Centro,
São Paulo/SP, telefone (11)3101-9015, no horário comercial. Os credores poderão obter cópia do Plano de Recuperação Judicial, a
ser submetido à deliberação da Assembleia, pelo site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (www.tjsp.jus.br), dos autos ou
NOªESCRITØRIOªDAªADMINISTRADORAªJUDICIALª!ªPRESENTEª#ONVOCAÎÍOªSERÈªPUBLICADAªEªAlXADAªNAªSEDEªDAªEMPRESAªNAªFORMAªDAªLEIªARTªª
DAªLEIª ªlCANDOªESTABELECIDOªAINDAªQUEªAª!SSEMBLEIAª'ERALªSERÈªPROCEDIDAªCONFORMEªDETERMINAªAª,EIªNªª
O Processo de Recuperação Judicial em epígrafe e seus respectivos incidentes tramitam por meio eletrônico, e podem ser
ACESSADOSªATRAVÏSªDOªPORTALªWWWTJSPJUSBRª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de julho de 2019.

SHLTR II Participações S.A. - CNPJ/ME 31.987.491/0001-30 - NIRE 35.300.533.585 - Extrato da Ata de Assembleia
Geral Extraordinária. Realizada em 08 de Maio de 2019. Aos 08/05/19, às 10hs, na sede social, com a totalidade. Presença: (a) SHLTR I Participações S.A., CNPJ/ME nº 31.973.393/0001-43, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social (“SHLTR I”); e (b) CGN Energy Uk Two Limited, CNPJ/ME nº 32.321.521/0001-37, neste ato representada por
seu Diretor, na forma de seus atos constitutivos. Mesa: Presidente: Wat Chi Ping Isaac. Secretário: Felipe Gabriel Machado Cargnin. Deliberações Unânimes: Autorização para assinatura de contrato. As acionistas, por unanimidade e sem
ressalvas, aprovam a assinatura, pela Companhia, representada por qualquer de seus Diretores, individualmente, do Contrato de Prestação de Fianças e Outras Avenças a ser celebrado com o Banco Santander (Brasil) S.A., para emissão de
novas cartas de fiança no âmbito dos contratos de financiamento celebrados por (i) Enel Green Power Bom Jesus da Lapa
Solar S.A., CNPJ/ME nº 23.266.854/0001-10; (ii) Enel Green Power Nova Lapa Solar S.A., CNPJ/ME nº 23.509.564/000150; (iii) Enel Green Power Nova Olinda B Solar S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.416.727/0001-50; (iv) Enel Green
Power Nova Olinda C Solar S.A., CNPJ/ME nº 23.414.549/0001-28; (v) Enel Green Power Nova Olinda Norte Solar S.A.,
CNPJ/ME nº 23.566.105/0001-08; (vi) Enel Green Power Nova Olinda Sul Solar S.A., CNPJ/ME nº 23.399.563/0001-08; (vii)
Enel Green Power Cristalândia I Eólica S.A., CNPJ/ME nº 22.499.471/0001-29; e (viii) Enel Green Power Cristalândia II
Eólica S.A., CNPJ/ME sob o nº 23.049.225/0001-38, com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (“BNB”). Desta forma, os diretores da Companhia ficam, desde já, autorizados e incumbidos de tomar as medidas e providências necessárias à execução e implementação da deliberação acima tomada, incluindo a assinatura de todo e qualquer outro documento necessário
à execução da deliberação acima. Nada mais. Mesa: Wat Chi Ping Isaac - Presidente. Felipe Gabriel Machado Cargnin Secretário. Acionistas: CGN Energy Uk Two Limited - Wat Chi Ping Isaac. SHLTR I Participações S.A. - Felipe Gabriel
Machado Cargnin. JUCESP - Registro nº 320.820/19-1 em 13.06.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Jornal O DIA SP
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 Ranzani da Costa,
DEªªAªªFEIRAS ªNOªTELEFONEªNª ª ªRªª!ªLAVRATURAªDOªASSENTOªDOªØBITOªSERÈªREALIZADAªNOª/lCIALªDEª2EGISTROª#IVILªDASª0ESSOASª
Naturais do 7º Subdistrito - Consolação - da Comarca da Capital de São Paulo. Declaração de Óbito: 28947032-3.

São Paulo, quarta-feira, 24 de julho de 2019

M

COMPANHIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA PARA E-COMMERCE

Intelipost Consultoria e Tecnologia de Logística S.A.
CNPJ n° 19.337.462/0001-27 - NIRE 35.300.486.188
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, Hora, Local: 15.04.2019, às 10 horas, na sede social, Rua Dr. Amâncio de Carvalho nº 182, sala 112, São Paulo/SP.
Convocação: dispensada. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Stefan Gerhard Rehm, Secretário:
Patrick Anthony Manita Cannell. Deliberações Aprovadas: AGO: (i) As Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício de 2018, dispensados de publicação conforme autoriza o Artigo 294 da Lei das S/A. (ii) Não distribuir dividendos
tendo em vista que a Companhia não auferiu lucro no exercício social ﬁndo em 31.12.2018. (iii) Reeleger: Stefan
Gerhard Rehm, alemão, solteiro, administrador, RNE nº V924065-0, CPF nº 235.745.398-27, Patrick Anthony Manita
Cannell, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG nº 3.566.684-2 SSP/PR, CPF nº 032.579.849-44, ambos
residentes em São Paulo/SP, e Olivier Florian Raussin, francês, casado, administrador, passaporte francês nº
13BF47096, residente em Cingapura, para os cargos de membros do Conselho de Administração para um mandato
uniﬁcado de 1 ano, os quais ﬁrmaram os Termos de Posse, declarando não estarem incursos em nenhum cirme que os
impeçam por lei de exercer atividades mercantis. AGE: (i) Alterar o objeto social para inclusão da atividade de prestação
de serviços de organização de feiras, congressos,
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SÃO PAULO/SP

GAIA SECURITIZADORA S.A.

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 - CONTRATO: 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

Imobiliária Paramirim S.A.

29ª Vara Cível Central/SP. EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE
20DIAS.PROCESSO Nº0107280-17.2006.8.26.0100O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Valéria Longobardi, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a Fábio Lopes Perez, brasileiro, solteiro,
comerciante,RG 263290475, CPF 277.792.438-42, que Sergio
Della Crocci e Magali Lourdes Della Crocci ajuizaram ação de
procedimento comum, bem como contra Jair da Ressureição
Paula e outros,objetivando seja julgada procedente,declarando nulos os contratos sociais falsificados de Comércio e Serviços Complexo 2002 Ltda, e determinando o cancelamento do
registro à JUCESP, declarando que a divisão do capital da
sociedade deve obedecer o estabelecido no contrato social de
02/06/03, condenando a sociedade a pagar a parcela do lucro
subsequente a 21/07/05, condenando os réus ao pagamento
de indenização por dano moral, bem como a multa diária,
declarar ainda que a autora Magali não é corresponsável por
obrigações exigíveis da sociedade, condenando os réus ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital de citação,
para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste o feito,
sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador
especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 22 de maio de 2019.
[23,24]

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO
Nº0006327-94.2019.8.26.0001 A MM. Juiza de Direito da 7ª
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São
Paulo,Dra. Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a YURI CRUZ DOS
SANTOS, RG 38.755.424-5, CPF 444.572.298-73 que por
este Juízo,tramita de uma ação de Despejo por Falta de
Pagamento c/c Cobrança em fase de Cumprimento de
Sentença sob nº 0006327-94.2019.8.26.0001, movida por
Antonio Feitoza de Queiroz. Encontrando-se o executado
em lugar incerto e não sabido,foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,para que,no prazo de 15dias úteis,que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o
pagamento da quantia devida (R$ 22.811,85 atualizado até
março de 2019). Caso não efetue o pagamento, incidirão
multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o
total da dívida,conforme dispõe o artigo 523, § 1º do Código
de Processo Civil.Decorrido o prazo supra,sem o pagamento voluntário do débito, nos termos do artigo 525, do Código
de Processo Civil, iniciarse-á, de imediato, o prazo de 15
dias para que o executado, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente nos autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 04 de junho de 2019.
[23,24]

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1014355-04.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Fernando José Cúnico, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) MIGUEL ADIB, Brasileiro, Casado, Aposentado,
RG 1618502, com endereço à Avenida General Olimpio da
Silveira, 33, apto 31, Santa Cecilia, CEP 01150-000, São
Paulo SP, ILDA CRUZ ABIB, Brasileiro, Casada, Aposentada,
RG 48997006, CPF 011.306.758-58, com endereço à Avenida
General Olimpio da Silveira, 33, apto 31, Santa Cecilia, CEP
01150- 000, São Paulo SP, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum Cível por parte de LUCIANA NEHEMY
MUNIZ BARBOSA, para cobrança de R$ 18.000,00
(outubro/14), referente a débitos de locação do imóvel à rua
Comendador Paulo Brancato 156, Vila Mariana, devidamente
corrigido e acrescido das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios. 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 27 de fevereiro de 2019.[23,24]

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº
1001408-90.2016.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó,
Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões
Colombini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO
CAIANELO, CNPJ 20.234.655/0001-31, conhecida como: VG
do Vale; VG Vidraçaria e VG Comércio de Vidros
Envidraçamento de Varanda, com endereço à Rua Dona
Maria Nunes, 2050, São Vicente, CEP 07600-000, Mairiporã SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
por parte de Jose Roberto Gentil Junior, alegando em síntese:
ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente,
para decretar a rescisão do negocio firmado entre as partes,
condenando o réu ao pagamento de R$ 5.200,00, a titulo de
restituição de sinal; R$ 2.000,00 a titulo de perdas e danos ou
dano material, em razão da contratação de advogado;
R$2.500,00 a titulo de danos morais, condenando ainda ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
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 22 de novembro de 2018.
[23,24]

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº 1117176-86.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS, na forma
da Lei, etc. Faz saber a Marie Nader Calfat Empreendimentos Imobiliários Ltda. CNPJ 10.449.422/0001-00 e PGG Incorporadora
Ltda. CNPJ 14.314.138/0001-70, que Alexandre Alves Biolcati e Erika Cardoso Viana ajuizou ação de execução, para cobrança de
R$ 55.000,00(nov/14), referente ao instrumento particular de distrato assinado. Estando as executadas em lugar ignorado, expedese edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela
metade ou apresentem embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do
saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de
tantos bens quantos bastem para garantia da execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital por extrato afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 08 de maio de 2019.[23,24]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1139428-15.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, na forma da
Lei, etc. Faz saber a Associação de Construção Comunitária Santa Luzia CNPJ 00.685.876/0001-19, que Toor Arima e Takako
Tachibana Arima ajuizaram ação de obrigação de fazer, rito comum, objetivando seja julgada procedente, compelindo a Ré a
proceder com a retificação do título, entregando a documentação necessária ao 29º. Tabelião de Notas da Capital, assinando a
retificação de escritura, sob pena multa diária, fazendo-se constar a área correta do apto., do modo como consta no registro de
matrícula 108.234, atendendo a exigência do Oficial do 1º CRI/SP, o que possibilitará o registro do título de propriedade dos
Autores, condenando as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e verba de sucumbência. Estando a ré em lugar
ignorado, expede-se edital de citação para que no prazo de 15 dias ofereça contestação, sob pena de serem aceitos os fatos,
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de maio de 2019.
[23,24]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1100459-96.2014.8.26.
0100 (USUC 1271) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Matias Romualdo da Silva,
Alcina de Souza Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Rosangelo Santa Cruz Oliveira e Aniery Patricio de Oliveira, ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Mendonça e Vasconcelos, nº 689 - Jardim
Ester - São Paulo SP, com área de 124,35 m², contribuinte nº 152.243.0008-7, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
[23,24]

22 - 23 - 24/07/2019

BDB Ferramentas do Brasil Ltda. - CNPJ/MF nº 02.877.632/0004-06 - NIRE 35.231.44462-1
Extrato da 42ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular: Spiralock do Brasil Ltda., com sede São Paulo/SP, CNPJ/MF 03.997.959/0001-31,
JUCESP NIRE 35.216.461.765, por seus Diretores: Adriano Zaccari Fortuna, RG 20.988.808-8 SSP/SP, CPF/MF 267.044.97862; e Cristiano Carlos Zwiener Junior, RG 2.059.878-6 SSP/PR, CPF/MF 355.088.099-53; e M. Hart do Brasil Ltda., com
sede São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 03.311.848/0001-20, JUCESP NIRE 35.215.809.628, representada pelos Srs. Antonio Mendes Soares, RG 18.449.448 SSP/SP, CPF/MF 087.709.428-46; e Carlos Alberto de Souza, RG 7.718.133-5 SSP/SP, CPF/MF
669.071.798-49, únicas sócias da BDB Ferramentas do Brasil Ltda., e ainda Black & Decker do Brasil Ltda., com sede
Uberaba/MG, CNPJ/MF 53.296.273/0001-91, JUCEMG NIRE 31.205.724.197, por seus Diretores, Sr. Paulo Fernando Martins, RG 11.847.406-6 SSP-SP, CPF/MF 018.441.968-95, e Sr. Paulo Roberto Silva, RG 23.663.409-4 SSP/SP, CPF/MF
177.028.388-92. tem entre si justo e contratado alterar o Contrato Social: 1. Os sócios resolvem (i) Aprovar, em todos os seus
termos, o Instrumento Particular de Protocolo e Justiﬁcação de Incorporação da Spiralock do Brasil Ltda., acima qualiﬁcada (“Incorporada”), aprovado pela administração da Incorporada. (“Protocolo”); (ii) Ratiﬁcar a nomeação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda., com sede no Rio de Janeiro/RJ, registrada no CRC/RJ nº 005112/0-9 e CNPJ/MF nº
08.681.365/0001-30 (“Avaliadora”), indicada como empresa responsável pela avaliação, pelo critério contábil, do patrimônio líquido da Incorporada; (iii) Aprovar o laudo de avaliação do patrimônio liquido da Incorporada, elaborado com base no balanço patrimonial da Incorporada datado de 2.03.2019, e que apurou o valor do patrimônio líquido da Incorporada para ﬁns da
Incorporação de R$ 114.071.985,24 (“Laudo de Avaliação”); e (iv) Aprovar a incorporação da Incorporada pela Sociedade,
nos termos do Protocolo e do Laudo de Avaliação. Dessa forma, extingue-se de pleno direito a Incorporada com a versão de
todo o seu patrimônio para a Sociedade, sendo a Incorporada sucedida em todos os seus direitos e obrigações pela Sociedade, sem solução de continuidade. Autorizar os administradores da Sociedade a praticarem todos e quaisquer atos necessários
à implementação e formalização da operação de incorporação ora aprovada. 2.1. Aprovar o aumento do capital social, atualmente no valor de R$ 346.192.402,00, que se encontra totalmente subscrito e integralizado, em mais R$114.071.985,00, mediante a criação de 114.071.985 novas quotas, com valor nominal de R$1,00 cada, resultando em um novo capital social no
valor de R$ 460.264.387,00, dividido em 460.264.387 quotas, com o valor nominal de R$1,00 cada. As novas quotas são atribuídas aos sócios da Incorporada, Black & Decker do Brasil Ltda. e M. Hart do Brasil Ltda., acima qualiﬁcados, na proporção de suas respectivas participações na Incorporada, conforme estabelecido no Protocolo, recebendo a Black & Decker
do Brasil Ltda. 114.071.984 quotas e M. Hart do Brasil Ltda. recebendo 1 quota da Sociedade. O saldo de R$ 0,24 decorrente do valor atribuído ao patrimônio líquido da Incorporada não será considerado para o presente aumento de capital, sendo alocado à conta de Reserva de Capital da Sociedade.. 2.2. A nova sócia, Black & Decker do Brasil Ltda., que ora ingressa na Sociedade com o consentimento do outro, expressamente reconhece e adere a todos os termos do Contrato Social, incluindo os direitos e obrigações atribuídos aos quotistas. 2.3. Alterar a Cláusula 5º do Contrato Social: “5. O capital da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 460.264.387,00, dividido em 460.264.387
quotas idênticas de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre as sócias: (a) Black & Decker do Brasil Ltda. possui 460.264.384
quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada; e (b) M. Hart do Brasil Ltda. possui 3 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada. §
1º. A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas. Porém, todas as sócias respondem solidariamente
pela integralização do capital social. § 2º. A Sociedade reconhece um só proprietário para cada quota, e a cada quota corresponderá a um voto nas deliberações sociais.” 3.1. Aprovar a transferência a ﬁlial CNPJ/MF 02.877.632/0001-63 e NIRE
43.901.98216-0, da Cidade de Cachoeirinha/RS, na Avenida das Indústrias, nº 485, Distrito Industrial, CEP 94930-230, para o
endereço onde estava situado estabelecimento da sede da Incorporada, na Cidade de São Paulo/SP, Avenida Fagundes Filho,
nº 145, Condomínio Austin Ofﬁce Center, Conjuntos 161 e 162, CEP 04304-010. 3.2. Alterar as atividades desenvolvidas nesta
ﬁlial de forma que esta passe a realizar exclusivamente atividades de escritório administrativo. Nessa linha, os sócios também resolvem autorizar os administradores da Sociedade a praticarem todos e quaisquer atos necessários à transferência da
ﬁlial, bem como a alteração das atividades nela desenvolvidas. 3.3. Alterar a Cláusula 2ª do Contrato Social: “2. A Sociedade
tem sede São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, nº 11.541, 5º andar, conjunto 51, Condomínio Edifício Bolsa de Imóveis do Estado de São Paulo, Brooklin Paulista, CEP 04578-907, a qual exerce atividades de escritório administrativo, e possui
as seguintes ﬁliais: (i) na Cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Rua Ilha de São Francisco, nº 149, Esplanada,
CEP 06817-175, CNPJ/MF 02.877.632/0005-97 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE
35.904.515.485, destinada às atividades de centro de distribuição de (i) artigos de escritório, instrumentos de escrita e correção; (ii) produtos de decoração para cobertura de janelas e cobertura de portas-balcão, bem como utensílios domésticos em
geral; (iii) artigos e equipamentos para segurança e transporte de bebês; (iv) artigos de mobília infantil e semelhantes; (v) equipamentos eletrônicos; (vi) ferramentas manuais e para uso em máquinas; (vii) equipamentos para limpeza e hotelaria; e (viii)
produtos feitos de plástico ou de outros materiais; (ii) na Cidade de Louveira, Estado de São Paulo, na Rua Wagner Luiz Bevilacqua, nº 525, Parte V, Bairro Leitão, CEP 13290-000, CNPJ/MF 02.877.632/0006-78 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.904.515.493, destinada às atividades de centro de distribuição de (i) ferramentas rotativas de
corte, em especial brocas, alargadores, escareadores, fresas, machos e demais tipos de ferramentas industriais em geral, bem
como de produtos similares e congêneres, (ii) serras em ﬁtas e acessórios; (iii) ferramentas manuais e para uso em máquinas;
(iv) maquinários; (v) equipamentos; (vi) instrumentos; (vii) componentes; (viii) matérias-primas; (ix) materiais secundários, aparelhos em geral; (x) produtos acabados utilizados em quaisquer ramos das atividades técnicas e industriais em geral; (xi) equipamentos para limpeza e hotelaria; e (xii) produtos feitos de plástico ou de outros materiais; (iii) Cidade de Louveira/SP, na Rua
Wagner Luiz Bevilacqua, 525, Parte U, Bairro Leitão, CEP 13290-000, CNPJ/MF 02.877.632/0008-30 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.905.415.051 destinada às atividades de centro de distribuição de (i) ferramentas rotativas de corte, em especial brocas, alargadores, escareadores, fresas, machos e demais tipos de ferramentas industriais em geral, bem como de produtos similares e congêneres, (ii) serras em ﬁtas e acessórios; (iii) ferramentas manuais e
para uso em máquinas; (iv) maquinários; (v) equipamentos; (vi) instrumentos; (vii) componentes; (viii) matérias-primas; (ix) materiais secundários, aparelhos em geral; (x) produtos acabados utilizados em quaisquer ramos das atividades técnicas e industriais em geral; (xi) equipamentos para limpeza e hotelaria; e (xii) produtos feitos de plástico ou de outros materiais; e (iv) Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Fagundes Filho, nº 145, Condomínio Austion Ofﬁce Center, Conjuntos 161 e
162, CEP 04304-010, CNPJ/MF 02.877.632/0001-63 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE
43.901.98216-0, a qual exerce a atividade de escritório administrativo. § Único. A Sociedade poderá manter ﬁliais, escritórios
e representações em qualquer localidade do País ou do exterior, por deliberação de sócias titulares de mais da metade do capital social, em reunião.” 4. A Consolidação do Contrato Social. São Paulo/SP, 1.04.2019. Spiralock do Brasil Ltda., Por: Adriano Zaccari Fortuna, Por: Cristiano Carlos Zwiener Júnior. M. Hart do Brasil Ltda., Por: Antonio Mendes Soares, Por: Carlos Alberto de Souza. NIRE 3590584660-4 e JUCESP nº 245.430/19-2 em 08.05.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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ED TAL DE PROCLAMAS
Ó O

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006928-14.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Centro de Lazer Parque das Águas-CELPA, CNPJ 51.175.362/0002-35, que Edmilson Donisete Alves e Cristina
Pedroso Floriano Alves ajuizaram ação comum, objetivando seja julgada procedente, com a rescisão do Instrumento Particular de
Cessão Onerosa de Imóvel, além da devolução dos valores pagos, além de indenização por perdas e danos, condenando a ré ao
pagamento da multa da cláusula 6.3 de R$30.000,00, bem como ao pagamento da multa da Cláusula 7.1 de R$10.000,00,
condenando ainda ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de R$24.000,00, por danos materiais no importe
de R$24.000,00, e por danos morais no valor de R$20.000,00, corrigidos e acrescidos das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios. Estando a ré em lugar ignorado, expedese edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra,
conteste o feito, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia Será o presente edital, por
extrato,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 23 de abril de 2019. [23,24]
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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 23/
07/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

A
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C m
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XII - Nossa Senhora do Ó JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL JUIZ(A) DE DIREITO Teresa Cristina Castrucci Tambasco Antunes

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012084-61.2009.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Roberto Luiz Corcioli Filho, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIO DUARTE DE OLIVEIRA FILHO, Brasileiro, RG 8.138.498, CPF 920.377.808-00, com
endereço à Rua Bartolomeu Feio, 652, CEP 04580-001, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Sumário por parte de JOÃO MIGUEL DA SILVA, ação de adjudicação compulsória, objetivando a outorga da escritura
GHILQLWLYDGHXPORWHGHWHUUHQRQGDTXDGUDORWHDPHQWR&LGDGH'¶$EULOJOHEDPHWDGHLGHDOGHYLGDPHQWHTXLWDGR.
Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital de citação para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, conteste o feito sob
pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, publicado e afixado na forma
da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de abril de 2019.
[23,24]

O

CNPJ/MF nº 05.314.972/0001-74 - NIRE 35.300.436-041
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da COMPANHIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA PARA E-COMMERCE (“Companhia”)
convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que se realizará em 31 de julho
de 2019 às 12:00h, na sede social da Companhia situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 10º andar, CEP 04538-132, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: (i) ratificar a nomeação e contratação da empresa de auditoria responsável pela avaliação da CIASHOP Soluções para Comércio Eletrônico S.A. (“Ciashop”); (ii) aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação de
Ações da Ciashop pela Companhia; (iii) aprovar o Laudo de Avaliação da Ciashop emitido pela empresa de
auditoria contratada; (iv) aprovar a relação de troca das ações da Ciashop por ações da Companhia, para fins da
incorporação de ações da Ciashop; (v) aprovar a incorporação de ações da Ciashop, convertendo-a em subsidiária
da Companhia, na forma do Artigo 252 da Lei 6.404/76; (vi) aprovar o aumento do capital social da Companhia,
com a consequente alteração da cláusula 5ª do Estatuto Social; (vii) autorizar os administradores da Companhia
a praticar todos os atos necessários à implementação da referida incorporação de ações; e (viii) outros assuntos
de interesse da Companhia. São Paulo, 23 de julho de 2019.
Mariano Gomide de Faria - Presidente do Conselho de Administração.
(23, 24 e 25/07/2019)

CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149
PROPOSTA AOS TITULARES DOS CRI - ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 24ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A.
Prezados Senhores Titulares dos CRI (conforme abaixo deﬁnido), A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), a Plaza Macaé
S.A. e a Macaé Participações Imobiliárias LTDA., (“Cedentes”) vêm apresentar aos titulares dos certiﬁcados de recebíveis
imobiliários da 24ª série de sua 4ª emissão (“CRI” ou “Titulares de CRI”, respectivamente), conforme o Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários, ﬁrmado em 20 de abril de 2011, aditado
em 25 de abril de 2011 (“Termo de Securitização”), ﬁrmado pela Emissora e a Planner Trustee DTVM LTDA. (“Agente
Fiduciário”) a proposta abaixo (“Proposta”), que será objeto de deliberação em Assembleia Geral, a ser realizada na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP
04.544-051 (“Assembleia Geral”), na qual poderá ser dispensada a convocação dos Titulares de CRI, conforme o disposto
no parágrafo único do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia desde que estejam presentes 100% (cem por cento)
dos Titulares de CRI, a Assembleia Geral. Proposta: Os Titulares dos CRI deverão deliberar sobre as seguintes propostas:
(i) aprovar, ou não, a reorganização societária e alteração de controle da Plaza Macaé S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
08.594.393/0001-10 (“Cedente”), bem como suas controladas, subsidiárias e sociedades de propósito especíﬁco, que
ﬁguram como parte e/ou garantidoras da operação; com a indicação do cenário pretendido pelas Cedentes para a
Emissora, Agente Fiduciário e Titulares de CRI na data em que vier a ser instalada a Assembleia Geral para deliberação
desta matéria da ordem do dia; (ii) sendo aprovado o item (i), aprovar, ou não, a concessão de anuência por parte da
Emissora para a Cedente em relação às alterações societárias com a indicação do cenário pretendido pelas Cedentes
para a Emissora, Agente Fiduciário e Titulares de CRI na data em que vier a ser instalada a assembleia para deliberação
desta matéria da ordem do dia; (iii) aprovar, ou não, a liberação da Fiança prestada pela BR Malls Participações S.A., pela
Ecisa Engenharia, Comércio e Industria Ltda., nos termos do Contrato de Cessão. (iv) autorizar o Agente Fiduciário para,
em conjunto com a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários
para implementar as deliberações acima. Importante destacar que os termos e condições desta Proposta aqui descritos
são meramente indicativos e não vinculantes, não devendo ser interpretados como uma oferta de aquisição do CRI, de
forma que a Emissora e as Cedentes reservam-se o direito de modiﬁcar os termos e condições ou retirar por completo
esta Proposta. A presente Proposta poderá ser complementada e/ou alterada pela Emissora e pela Cedente, caso
necessário. Conclusões: Essa Proposta encontra-se disponível aos Titulares dos CRI, nos termos da legislação aplicável,
na sede da Emissora, na página de Relações com Investidores da Emissora (www.gaiasec.com.br) e na página da CVM
(www.cvm.gov.br). São Paulo, 17 de julho de 2019. GAIA SECURITIZADORA S.A.

EW:ͬD&ÄǑϱϭ͘Ϭϰϵ͘ϴϮϯͬϬϬϬϭͲϰϮͲE/ZÄǑϯϱ͘ϯϬϬ͘ϯϭϱ͘ϮϲϬ
Ata da 25ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
I. Data, Hora e Local: ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϵ͕ăƐϭϬŚŽƌĂƐ͕ŶĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĂ/ŵŽďŝůŝĄƌŝĂWĂƌĂŵŝƌŝŵ^͘͘;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟Ϳ͕ŶĂ
&ĂǌĞŶĚĂƉĂƌĞĐŝĚĂ͕ŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞ/ƌĂĐĞŵĄƉŽůŝƐͬ^W͘II. Convocação: ĚŝƚĂůĚĞĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽƉƵďůŝĐĂĚŽŶŽƐũŽƌŶĂŝƐ
K^WĞKŝĂĞŵƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĞĚŝĕƁĞƐĚŽƐĚŝĂƐϭϳ͕ϭϴĞϭϵͬϬϰͬϮϬϭϵ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϭϮϰ͕
ŝŶĐŝƐŽ / ĚĂ >Ğŝ ŶǑ ϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͘ III. Presenças: KƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ Ă ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽ ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů͕ ĐŽŶĨŽƌͲ
ŵĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽ>ŝǀƌŽĚĞWƌĞƐĞŶĕĂĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘IV. Mesa: WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗:ŽĆŽ'ƵŝůŚĞƌŵĞ^ĂďŝŶŽ
KŵĞƩŽĞ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͗>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽĞƌĂKŵĞƩŽ͘V. Ordem do Dia:ĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞ͗ ĞŵĐĂƌĄƚĞƌŽƌĚŝŶĄƌŝŽ: (1)
ZĞůĂƚſƌŝŽŶƵĂůĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĂůĂŶĕŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĚĞŵĂŝƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŽZĞůĂƚſƌŝŽĚŽƐ
ƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͖ (2)ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ
ůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŶĐĞƌƌĂĚŽ͖(3) ůĞŝĕĆŽĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͖ĞĞŵĐĂƌĄƚĞƌĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝŽ: (4) ZĞŶŽǀĂͲ
ĕĆŽĚŽƐůŝŵŝƚĞƐĚĞĂůĕĂĚĂƐƉĂƌĂŝƌĞƚŽƌŝĂĐŽŵƉƌĂƌĞǀĞŶĚĞƌďĞŶƐŵſǀĞŝƐĞŝŵſǀĞŝƐ͘VI. Deliberações Tomadas:
ĂŶĚŽŝŶşĐŝŽĂŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐŽ^ƌ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐƵďŵĞƚĞƵăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĂ
ŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͕ĞĂďƐƚĞŶĚŽͲƐĞĚĞǀŽƚĂƌŽƐůĞŐĂůŵĞŶƚĞŝŵƉĞĚŝĚŽƐ͕ŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĞůŝďĞƌĂƌĂŵĞĂƉƌŽǀĂƌĂŵ͕ƉŽƌ
ƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞĚĞǀŽƚŽƐ͗ŵĐĂƌĄƚĞƌKƌĚŝŶĄƌŝŽ͗ (1) KZĞůĂƚſƌŝŽŶƵĂůĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĂůĂŶĕŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕
ĂƐĚĞŵĂŝƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŽZĞůĂƚſƌŝŽĚŽƐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐWƌŝĐĞǁĂƚĞƌŚŽƵƐĞŽŽƉĞƌƐ
ͲƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĐŽŵƌĞǀŝƐĆŽůŝŵŝƚĂĚĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͕ŽƐ
ƋƵĂŝƐĨŽƌĂŵĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƐĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĂƐƉƵďůŝĐĂĕƁĞƐĚĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐŶŽ
:ŽƌŶĂů͞KŝĂ͟ĞŶŽK^W͕ĞŵƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĞĚŝĕƁĞƐĚŽĚŝĂϭϴͬϬϰͬϮϬϭϵ͘ (2) ĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ
ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĞŶĐĞƌƌĂĚŽ Ğŵ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͕ ĚĞ ZΨ ϯϯϮ͘Ϯϳϯ͕ϲϯ ƋƵĞ͕ ĂƉſƐ Ă ĚĞĚƵĕĆŽ ĚŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ ZΨ ϭϲ͘ϲϭϯ͕ϲϴ
ĚĞƐƟŶĂĚŽ ƉĂƌĂ Ă ĐŽŶƚĂ ĚĞ ZĞƐĞƌǀĂ >ĞŐĂů͕ ƌĞŵĂŶĞƐĐĞƵ ZΨ ϯϭϱ͘ϲϱϵ͕ϵϱ Ğ ƋƵĞ ƚĞƌĄ Ă ƐĞŐƵŝŶƚĞ ĚĞƐƟŶĂĕĆŽ͗ ZΨ
ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉĂƌĂĐŽŶƚĂĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂƐĞƌĞŵƉĂŐŽƐĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĂƚĠϭϳͬϬϱͬϮϬϭϵ͕ŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐ
ƋƵĞĐĂĚĂƵŵƉŽƐƐƵŝŶĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐĞŶĚŽZΨϭϴ͘ϵϯϵ͕ϲϬĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĂŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽŵşŶŝŵŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽĞ
ZΨϮϴϭ͘ϬϲϬ͕ϰϬĂŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͖ĞZΨϭϱ͘ϲϱϵ͕ϵϱƉĂƌĂĂĐŽŶƚĂĚĞZĞƐĞƌǀĂĚĞZĞƚĞŶĕĆŽĚĞ>ƵĐƌŽƐ͘
(3)ĞůĞŝĕĆŽĚŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐĂƚĠĂĚĂƚĂĚĂ'K͕ƋƵĞĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĂƐĞĞŶĐĞƌƌĂƌĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬ͗ŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗ DĂƵƌşĐŝŽ<ƌƵŐKŵĞƩŽ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽ͕
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ͕Z'ϭϭ͘ϭϯϭ͘ϲϳϬͲϰ^^Wͬ^W͕W&ϭϮϳ͘ϳϭϴ͘ϭϬϴͲϬϴ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽŶĂĐŝĚĂĚĞ
ĚĞƌĂƌĂƋƵĂƌĂͬ^W͕ĐŽŵĞƐĐƌŝƚſƌŝŽŶĂ&ĂǌĞŶĚĂ^ĂŶƚĂƌƵǌ͕ŶŽDƵŶŝĐşƉŝŽĚĞŵĠƌŝĐŽƌĂƐŝůŝĞŶƐĞͬ^W͕WϭϰϴϮϬͲ
ϬϬϬ͖ ŝƌĞƚŽƌ sŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗ 'ƵŝůŚĞƌŵĞ &ŽŶƚĞƐ ZŝďĞŝƌŽ͕ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ ĐĂƐĂĚŽ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ Z'
ϮϬ͘ϵϱϮ͘ϬϴϴͲϳ^^Wͬ^W͕W&ϮϳϬ͘ϯϮϭ͘ϰϲϴͲϱϲ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽŶĂŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽͬ^W͕ĐŽŵĞŶĚĞƌĞĕŽ
ĐŽŵĞƌĐŝĂů ŶĂ ZƵĂ 'ĞƌĂůĚŽ &ůĂƵƐŝŶŽ 'ŽŵĞƐ͕ ϲϭ͕ ƌŽŽŬůŝŶ EŽǀŽ͕ ŶĂ ŝĚĂĚĞ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽͬ^W͕ W ϬϰϱϳϱͲϬϲϬ͖
ŝƌĞƚŽƌ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ͗EĞůƐŽŶDĂƌƋƵĞƐ&ĞƌƌĞŝƌĂKŵĞƩŽ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ĐĂƐĂĚŽ͕Z'
ϴ͘ϰϳϬ͘ϲϭϳʹy^^Wͬ^W͕W&ϬϱϮ͘ϭϵϯ͘ϭϵϴͲϯϯ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽŶĂŝĚĂĚĞĚĞĂŵƉŝŶĂƐͬ^W͕ĐŽŵĞŶĚĞƌĞĕŽ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŶĂZƵĂ'ĞƌĂůĚŽ&ůĂƵƐŝŶŽ'ŽŵĞƐ͕ϲϭ͕ƌŽŽŬůŝŶEŽǀŽ͕ŶĂŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽͬ^W͕WϬϰϱϳϱͲϬϲϬ͘KƐ
ŝƌĞƚŽƌĞƐĞůĞŝƚŽƐƚŽŵĂƌĆŽƉŽƐƐĞŵĞĚŝĂŶƚĞĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŽƚĞƌŵŽĚĞƉŽƐƐĞ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϯϬĚŝĂƐĂĐŽŶƚĂƌ
ĚĂŶŽŵĞĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞΑϭǑĚŽĂƌƟŐŽϭϰϵĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ƚĞƌŵŽĞƐƐĞƋƵĞĮĐĂƌĄĂƌƋƵŝǀĂĚŽŶĂƐĞĚĞĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞĐŽŶƐƚĂƌĄŽŶĆŽŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽĚŽƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐƉŽƌůĞŝĞƐƉĞĐŝĂůŽƵĐŽŶĚĞŶĂĕĆŽăƉĞŶĂƋƵĞǀĞĚĞ͕
ĂŝŶĚĂƋƵĞƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ŽĂĐĞƐƐŽĂĐĂƌŐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ŽƵƉŽƌĐƌŝŵĞĨĂůŝŵĞŶƚĂƌ͕ĚĞƉƌĞǀĂƌŝĐĂĕĆŽ͕ƉĞŝƚĂŽƵ
ƐƵďŽƌŶŽ͕ĐŽŶĐƵƐƐĆŽ͕ƉĞĐƵůĂƚŽ͕ŽƵĐŽŶƚƌĂĂĞĐŽŶŽŵŝĂƉŽƉƵůĂƌ͕ĐŽŶƚƌĂŽƐŝƐƚĞŵĂĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ĐŽŶƚƌĂĂƐ
ŶŽƌŵĂƐĚĂĚĞĨĞƐĂĚĂĐŽŶĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ĐŽŶƚƌĂĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͕ĂĨĠƉƷďůŝĐĂŽƵĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ. KƐŝƌĞͲ
ƚŽƌĞƐĞůĞŝƚŽƐƌĞŶƵŶĐŝĂŵĂŽƐŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐƋƵĞĨĂƌŝĂŵũƵƐĚƵƌĂŶƚĞŽŵĂŶĚĂƚŽ͘ŵĐĂƌĄƚĞƌǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝŽ͗ (4) 
ƉƌŽƉŽƐƚĂƉĂƌĂƌĞŶŽǀĂĕĆŽĚŽůŝŵŝƚĞĚĞĂůĕĂĚĂĞŵĂƚĠZΨϮ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉĂƌĂĂŝƌĞƚŽƌŝĂĐŽŵƉƌĂƌĞǀĞŶĚĞƌďĞŶƐ
ŝŵſǀĞŝƐĞŵſǀĞŝƐ͕ƉŽƌŽƉĞƌĂĕĆŽ͘ŝƌĞƚŽƌŝĂƉŽĚĞƌĄĂůŝĞŶĂƌďĞŶƐŝŵſǀĞŝƐ͕ŽƵƐĞũĂ͕ƚĞƌƌĞŶŽƐƵƌďĂŶŽƐŽƵĞŵ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞͬŽƵƉƌŽũĞƚŽƐĚĞůŽƚĞĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚŽůŝŵŝƚĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ͘VII. Lavratura:
&ŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĂĂƚĂĚĞƐƚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĞŵĨŽƌŵĂĚĞƐƵŵĄƌŝŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϯϬ͕ΑϭǑ
ĚĂ >Ğŝ ŶǑ ϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͘ VIII. Encerramento: EĂĚĂ ŵĂŝƐ ŚĂǀĞŶĚŽ Ă ƚƌĂƚĂƌ͕ ĨŽƌĂŵ ƐƵƐƉĞŶƐŽƐ ŽƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ƉĂƌĂ Ă
ůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĞƐƚĂĂƚĂ͘ZĞĂďĞƌƚŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ĨŽŝĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚĂůŝĚĂĞĂƉƌŽǀĂĚĂ͕ĞƚĞŶĚŽƐŝĚŽĂƐƐŝŶĂĚĂƉŽƌƚŽͲ
ĚŽƐŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘Mesa͗Presidente͗:ŽĆŽ'ƵŝůŚĞƌŵĞ^ĂďŝŶŽKŵĞƩŽĞSecretário͗>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽĞƌĂKŵĞƩŽ͘
Acionistas:Ɖͬ:ŽĆŽKŵĞƩŽWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͗͘͘:ŽĆŽ'ƵŝůŚĞƌŵĞ^ĂďŝŶŽKŵĞƩŽ͖Ɖͬ>ƵŝǌKŵĞƩŽWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ
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São Paulo, quarta-feira, 24 de julho de 2019

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

CNPJ – 13.513.325/0001-10
Balanço patrimonial - 31/12/2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de Reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Outros créditos
Não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imobilizado líquido
Intangível líquido
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações fiscais
Contas a pagar
Juros sobre capital próprio e dividendos a pagar
Receita diferida
Outros passivos circulantes
Não circulante
Receita diferida
Provisão para demandas judiciais
Aluguéis e locações
Patrimônio líquido
Capital social
Lucros acumulados

2018
147.760
96.865
2.928
26.453
53.883
11.736
1.865
50.895
21.322
6.706
22.867
2018
147.760
31.777
5.288
5.835
4.625
8.644
6.741
22
497
125
3.051
377
2.371
303
112.932
88.765
24.167

2017
138.403
83.858
13.987
37.803
27.034
4.024
1.010
54.545
22.662
9.595
22.288
2017
138.403
28.896
5.876
4.595
8.387
5.086
4.816
124
12
1.373
874
499
–
108.134
88.765
19.369

Demonstração das mutações do patrimônio líquido exercícios findos
em 31/12/2018 e 2017. (Valores expressos em milhares de Reais)
Lucros / Total do
Capital
(Prejuízos)patrimônio
Social acumulados
líquido
Saldos em 01/01/2017
160.448
(71.683)
88.765
Redução de capital - AGE 29/12/2017 (71.683)
71.683
–
Lucro líquido do exercício
–
24.369
24.369
Juros Sobre Capital Próprio
–
(5.000)
(5.000)
88.765
19.369
108.134
Saldos em 31/12/2017
Lucro líquido do exercício
–
4.798
4.798
88.765
24.167
112.932
Saldos em 31/12/2018

Intimação. Prazo 20dias.Proc. 0038170-71.2019.8.26.0100.
O Dr. Carlos Eduardo Borges Fantacini, Juiz de Direito da
26ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Jonatan Macedo de
Medeiros CPF 053.158.855-69, que Libelula Industria e
Comercio Textil Ltda. requereu o cumprimento da sentença
proferida, para receber a quantia de R$ 69.213,73
(junho/2019). Estando o executado em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo
supra, pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de
multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total
da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de
15 dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o
edital, afixado e publicado na forma da Lei.
[23,24]

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Demonstração do resultado - 31/12/2018 e 2017 (Valores expressos em
milhares de Reais, exceto valores por ação, expressos em Reais)
2018
2017
Operações continuadas
Receita líquida de venda de mercadorias
161.601
148.877
(56.320) (48.906)
Custo das mercadorias vendidas
105.281
99.971
Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas
(74.046) (66.286)
Despesas de vendas
(14.894)
(13.328)
Depreciação e amortização
(4.034)
(4.819)
87
120
Outras receitas, líquidas
(92.887)
(84.313)
Resultado antes das receitas e despesas
financeiras
12.394
15.658
Resultado financeiro líquido
(3.154)
(3.638)
Lucro líquido antes do imposto de renda e
da contribuição social
9.240
12.020
(4.442)
12.349
Imposto de renda e contribuição social
4.798
24.369
Lucro líquido do exercício
Lucro por ação
0,055
0,2796
Quantidade média ponderada de ações ordinárias
em circulação
87.141.644 87.141.644
Demonstração do resultado abrangente exercícios findos em
31/12/2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de Reais)
31/12/2018 31/12/2017
4.798
24.369
–
–
4.798
24.369

Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício
Atribuível aos acionistas
Controladores

4.798
4.798

24.369
24.369

NOTAS EXPLICATIVAS
1. Apresentação das Demonstrações Financeiras: Estão apresentadas de
acordo com as disposições da Lei 6.404/76 e Legislação atual. 2. Principais
Práticas Contábeis: a) Os registros são de acordo com o regime de
competência; b) As mercadorias contabilizadas na conta de estoque estão
registradas ao custo médio de aquisição. 3. Imobilizado: a) Está demonstrado
ao custo de aquisição; b) As depreciações vem sendo calculadas pelo método
linear, reconhecidas no Resultado do Exercício. Reconhecemos a exatidão
e veracidade do presente Balanço Geral e Demonstrações Financeiras.
“Auditado pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S.”

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0040174-15.2004.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São
Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a STEFANI MENDES, SÉRGIO MENDES,
SARA MENDES e SELMA MENDES, que Gileno dos Santos
e Amália Vadalá Santos movem ação de adjudicação
compulsória tendo por objeto a escritura definitiva do imóvel
situado à rua Mandiba 524, antes 19, antiga rua Servidão, lote
19 da quadra P, Imirim, Capital, contribuinte: 076.156.0058-8.
Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital de citação
para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, conteste o feito
sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador
especial em caso de revelia. Será o edital, publicado e afixado
na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 25 de abril de 2019.
[23,24]
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EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0033765-89.2019.8.26.0100.O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 39ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Pitelli da Guia,
na forma da Lei, etc. FAZ SABERa Vera Lúcia Gomes Consorte, CPF 290.536.198-01, que por este Juízo
tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de Educação e
Comunicação Supero – EC Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513,
§ 2º, IV do CPC, foi determinada a suaINTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir
após os 20 dias supra, pague a quantia de R$ 32.033,87 (abril/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a
executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 28 de maio de 2019.
23 e 24.07
EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1057037-40.2015.8.26.0002 . O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
CAROLINA SANTA ROSASAYEGH, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Nilza Rodrigues de Oliveira,
CPF 112.094.328-03, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária, por
parte do Banco Itaú Veículos S.A, relativa ao veículo marca Fiat, modelo Siena Fire 1.0 8V G4C, cor preta,
ano 2004, placa MVV 2771, chassi 9BD17203743113212, apreendido em 16/02/2016, haja vista o
inadimplemento do contrato de financiamento nº 62410-598526531. Encontrando-se a ré em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 05 dias, pagar a integralidade
da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo
de 20 dias deste edital. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada 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 23 de abril de 2019.
23 e 24.07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002455-58.2012.8.26.0020 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
Teresa Cristina Castrucci Tambasco Antunes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VICENTE LUIZ DA
SILVA, Brasileiro, Industriário, RG 11111111, CPF 148.668.048-82, com endereço à Rua Pablo Podesta, 16,
Complemento B, Jardim Ipanema (zona Oeste), CEP 05187-430, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU, alegando em síntese: que ajuizou ação objetivando a Recisão do Contrato de
Compra e Venda Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua Gregório Tagle, nº 301, C:
04, prédio B17, apto 12 Jaraguá F, São Paulo /SP, alegando que os requeridos descumpriram o contrato
entabulado entre as partes, caracterizando inadimplência financeira e ocupação irregular do imóvel. A autora
requereu a rescisão do contrato e a consequente reintegração de posse. Encontrando-se o corréu 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 27 de junho de 2019.
23 e 24/07

RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS) E PARA
INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S): JOÃO CARLOS VIDINHA DA CUNHA, CPF 499.663.167-87,
ESPÓLIO DE ANA MARIA LEE VIDINHA, CPF 253.693.427-68, na pessoa de seu inventariante, eventual(is)
herdeiro(s)/sucessor(es)/ocupante(s)/locatário(s) do imóvel(eis), O PROPRIETÁRIO: LUIZ OTÁVIO
SALGADO, CPF 604.754.398-72, PROCESSO DIGITAL Nº 1040940-96.2014.8.26.0002, Ação de
Conhecimento, ora em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
PARQUE DAS ORQUÍDEAS, CNPJ 54.280.292/0001-92. AMMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível - Foro
Regional II - SantoAmaro/SP, Drª. CLÁUDIALONGOBARDI CAMPANA, com fundamento no artigo 879, II,
c/c o artigo 882, § 2º do CPC, regulamentado pelo Provimento CSM nº 1625/09 e art. 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 nº 236/2016 do CNJ, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa que a Gestora Oficial Themis Leilões Judiciais Eletrônicos, representada por seu
leiloeiro judicial, Marcelo Parisi Cabrera, levará a leilão eletrônico 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):
•DIREITOS DE JOÃO CARLOS VIDINHA DA CUNHA, CPF: 499.663.167-87 E DE ANA MARIA LEE
VIDINHA(ESPÓLIO), CPF: 253.693.427-68, DO BEM IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 114, LOCALIZADO
NO 11º ANDAR DO BLOCO BL. 19, DO CONDOMÍNIO RESIDENCIALPARQUE DAS ORQUÍDEAS,
SITUADO NA RUA JARECETIA Nº 431. MATRÍCULA nº 168.681, do 11º CRI/SP. CONTRIBUINTE:
169.009.0166-1. DOS ÔNUS: 1-) Penhora exequenda não averbada à margem da matrícula; •2-) Há débitos
de IPTU – Exercício 2019 para o Contribuinte: 169.009.0166-1: R$ 595,93; 3-) Há débitos de IPTU Exercícios
Anteriores de 2010, 2012 a 2013, 2015 a 2018; 4-) Consulta Detalhada de Débitos – IPTU/Contribuição de
Melhorias/TRSD: R$ 17.340,62, total de débitos 11. Há DívidasAtivas ajuizadas Exercícios 2006 a 2010, 2012,
2013 (conf. consulta ao sítio da PMSP aos 25/06/2019, com valores válidos para essa data). DAAVALIAÇÃO
ATUALIZADA DO BEM IMÓVEL: R$ 181.362,51 (até junho/2019). DO DÉBITO EXEQUENDO: R$ 205.310,24
(até setembro/2018 e que atualizado à época do leilão). DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará
em 06/08/2019, às 14h00min. e terminará em 09/08/2019, às 14h00min. O 2º Leilão começará em 09/08/
2019, às 14h01min. e terminará em 06/09/2019, às 14h00min. 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 (Art. 891, § único do CPC). DA PROPOSTA DE PAGAMENT O 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. A proposta de pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e a apresentação desta não suspende o
leilão (Art. 891, Par. único e Art. 895, § 1º, § 2º, § 6º §, 7º e § 8º ambos do CPC/15). DO PAGAMENTO: O
preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial no sítio: www.tjsp.jus.br.
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, CNPJ nº 12.871.578/0001-00, Banco Itaú,
Agência 0349, C/C 47447-8. Ficam o(a)(s) executado(a)(s), eventual(is) herdeiro(s)/sucessor(es)/
ocupante(s)/locatário(s) do imóvel(eis), o proprietário e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Não há recurso pendente de julgamento.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 01 de julho de 2019. Edital
completo e demais condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.
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Branco Peres Agro S.A.

LOUNGERIE S.A.
Demonstração do fluxo de caixa - método indireto em 31/12/2018 e
2017 (Valores expressos em milhares de Reais)
2018
2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
4.798 24.369
Ajustes para conciliar o resultado ao fluxo de caixa
das atividades operacionais:
Contribuição social e imposto de renda diferido
1.340 (13.996)
Depreciação e amortização
4.034
3.460
Baixas líquidas de ativo imobilizado e intangível
77
1.395
Constituição (reversão) de provisão para obsolescência
do estoque
47
(77)
Receita diferida
(124)
(124)
Outras
3.062
532
13.234 15.559
Diminuições (aumentos) nos ativos
Contas a receber
11.350 (13.701)
Tributos a recuperar
(7.712) 1.024
Outros créditos
(855)
(504)
Estoques
(26.896) 11.405
Aumentos (diminuições) nos passivos
Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas
288
1.191
Fornecedores
(588) 1.341
Juros sobre capital próprio pago
(5.000)
–
Outros passivos
1.086 (1.059)
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades
(15.093) 15.256
operacionais
Atividades de investimento
(1.801) (1.823)
Aquisições de imobilizado e intangível
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
(1.801) (1.823)
Atividades de financiamento
Empréstimos para financiamento de estoque
5.835
–
Caixa líquido proveniente das atividades de
financiamento
5.835
–
Aumento (diminuição) líquidos do caixa e
equivalentes de caixa
(11.059) 13.433
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
13.987
554
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
2.928 13.987
Nardeli Barbuena Gedro – Diretor – CPF 300.412.181-91;
Ricardo Augusto dos Santos Pinto – Diretor – CPF 264.767.068-45
Norberto Leite do Nascimento – Contador –
CPF 247.295.648-71 – CRC 1SP184039/O-1.

SPIRALOCK DO BRASIL LTDA. - CNPJ/MF Nº 03.997.959/0001-31 - NIRE 35.216.461.765
Extrato da Ata de Resolução de Sócios Datada de 1º.04.2019
Em 01.04.2019, os sócios representando a totalidade do capital social, com sede, Avenida Fagundes Filho, nº 145, Condomínio Edifício Austin Ofﬁce Center, Conjuntos 161 e 162, São Paulo/SP e com Contrato Social arquivado na JUCESP NIRE
35.216.461.765 (a “Sociedade”), a saber: (a) Black & Decker do Brasil Ltda., com sede, Rodovia BR 050, s/n, Km 167,
Lote 05 - Parte, Q.1, Bairro Distrito Industrial II, Uberaba/MG, CNPJ/MF nº 53.296.273/0001-91, com seu Contrato Social arquivado na JUCEMG NIRE 31.205.724.197, representada por seus diretores, Paulo Fernando Martins, RG nº 11.847.4066 SSP/SP, CPF/MF nº 018.441.968-95; e Paulo Roberto Silva, RG 23.663.409-4 SSP/SP, CPF/MF nº 177.028.388-92; e (b)
M. Hart do Brasil Ltda., com sede, Rua Ricardo Cavatton, nº 226, Bairro Lapa, São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 03.311.848/000120, com seu Contrato Social arquivado na JUCESP NIRE 35.215.809.628, representada por Carlos Alberto de Souza, RG
nº 7.718.133-5 SSP/SP, CPF/MF nº 669.071.798-49; e Antonio Mendes Soares, RG nº 18.449.448 (SSP/SP), CPF/MF
nº 087.709.428-46. Resolvem, em conformidade com as disposições dos artigos 1.071, VI e 1.072, § 3º do Código Civil Brasileiro, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) Aprovar, em todos os seus termos, o Instrumento Particular de Protocolo e Justiﬁcação de Incorporação da Sociedade pela BDB Ferramentas do Brasil Ltda., CNPJ/MF nº
02.877.632/0004-06, com sede em São Paulo/SP, e com seu Contrato Social arquivado na JUCESP NIRE 35.231.44462-1
(“Protocolo” e “Incorporadora”, respectivamente), cuja cópia encontra-se anexa à presente como Anexo 1; (ii) Ratiﬁcar
a nomeação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda., com sede no Rio de Janeiro/RJ, CRC/RJ nº 005112/0-9, CNPJ/MF
nº 08.681.365/0001-30 (“Avaliadora”), indicada como empresa responsável pela avaliação, pelo critério contábil do patrimônio líquido da Sociedade; (iii) Aprovar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da Sociedade, com base no balanço patrimonial da Sociedade datado de 2.03.2019 (“Laudo de Avaliação”); (iv) Aprovar a incorporação da Sociedade pela Incorporadora, nos termos do Protocolo e do Laudo de Avaliação; e (v) Nova redação do contrato social da Incorporadora. Dessa
forma, quando da aprovação da operação pelos sócios da Incorporadora, a Sociedade extinguir-se-á de pleno direito, com a versão de todo o seu patrimônio para a Incorporadora, sendo sucedida em todos os seus direitos e obrigações pela Incorporadora,
sem solução de continuidade. Os sócios autorizam os administradores a praticarem todos e quaisquer atos necessários à implementação e formalização da operação de incorporação ora aprovada. Nada mais. São Paulo (SP), 1º.04.2019. Black & Decker
do Brasil Ltda., por Paulo Fernando Martins e Paulo Roberto Silva, M. Hart do Brasil Ltda., por Carlos Alberto de Souza e
Antonio Mendes Soares. JUCESP nº 245.431/19-6 em 08.05.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral
EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1101869-29.2013.8.26.0100 ordem 2325.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).TONIAYUKA
KOROKU, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa(o) ABÍLIO BARSOTINI NETO, Brasileiro, Comerciante, CPF
059.075.248-04, com endereço à Rua Doutor Heitor Rodrigues de Souza, 68, Cidade Vargas, CEP04320-150,
São Paulo-SP, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de SOCIEDADE UNIFICADAPAULISTA DE
ENSINO RENOVADO OBJETIVO – SUPERO, a qual foi julgada procedente, conforme sentença proferida em
28.09.2018, para condenar o réu ao pagamento de R$ 48.604,04 (abril/2019). Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a suaCITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito
devidamente atualizado, 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 para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de junho de 2019.
23 e 24.07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1007237-69.2017.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana de
Souza Neves Salinas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EXTENSÃO SOLUÇÕES EM
TELEATENDIMENT O LTDA, CNPJ 11.437.850/0001-78, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por
parte de Intermédica Sistema de Saúde S.A., objetivando a cobrança do valor líquido e certo de R$ 15.702,01
(quinze mil, setecentos e dois reais e um centavo), decorrente do inadimplemento das contraprestações dos
serviços prestados em razão do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, conforme documentos
descritos e anexados aos autos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague o valor devido constante da inicial atualizado até o mês/ano, ou, em igual prazo, venha
opor embargos. Advirta-se a parte ré de que, se pagar no prazo supra, ficará isenta de custas processuais.
Se não efetuar o pagamento ou não opuser embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista no
artigo 701, §2º, do NCPC. Sem manifestação, será nomeado curador especial. Para conhecimento de todos
é expedido o presente edital, que por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de junho de 2019.
24 e 25/07

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000598-09.2018.8.26.0006 O (A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). José
Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a (o) DAYANE PEREIRADOS SANTOS, Brasileira,
CPF 297.885.498-70, RG 28.995.120-3, que por este Juízo, tramita de um Cumprimento de Sentença na Ação
de cobrança, movida por Colégio Inovação S/c Ltda, julgada procedente. 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 RS 4.234,15 (quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523
e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de janeiro de 2019.
24 e 25/07
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0038445-20.2019.8.26.01000. (A) MM.
Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILARODRIGUES
BORGES DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)a Victor Hugo Paredes Gutierrez, CPF
218.470.328-18, o qual encontra-se em local ignorado, que pelo presente edital, expedido nos autos de
Cumprimento de Sentença que lhe move Casa de Nossa Senhora da Paz –ASF, fica intimado para em 15 dias
úteis, após os 20 dias supra, pagar a quantia de R$ 38.038.43 (maio/2019), sob pena de multa de 10% e
honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 513 § 2° inciso IV do CPC, ficando advertido de que
transcorrido o prazo mencionado, sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente
de penhora ou nova intimação. Apresente, nos próprios autos, impugnação (art. 523/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 05 de julho de 2019.
24 e 25/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS PROC. 1012114-05.2015.8.26.0009.A DRA. MARCIADE SOUZA
DONINI DIAS LEITE, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional IX - Vila Prudente/SP FAZ SABER
a IMOBILIÁRIAMODERNA TODA, de qualificação ignorada, que BELFARE GIOVANELLI SOBRINHO e
sua mulher, Maria Aparecida Scotte Giovanelli; ROSEMARY COSTA MARINELLI IANNI e seu marido
Ronaldo Ianni; ROSELI MARINELLI MUNIZ DA ROCHA e seu marido Roberto Muniz da Rocha; VERA
LUCIA PIRES e seu marido Sebastião Pires Filho; e IVETE COSTA MARINELLI ajuizaram ação de
procedimento comum (Adjudicação Compulsória), objetivando a outorga da escritura definitiva de um terreno
situado na RuaTorquato Tasso no 26º Subdistrito - Vila Prudente, matriculado sob nº 182.647 do 6º CRI/SP,
devidamente quitado. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital de citação para que em 15 dias a fluir
do prazo supra, conteste o feito sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos alegados na inicial, nomeandose curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.24 e 25/07

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1002582-38.2014.8.26.0010O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina
Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALAN DE ALMEIDA SOUZA, Brasileiro,
Solteiro, RG 47.585.610, CPF386.471.868-69, pai Silvio de Souza, mãe Celia Ribeiro de Almeida, Nascido/
Nascida09/07/1991, de cor Branco, natural de São Paulo - SP, com endereço à R VENANCIO JOSEROMAO,
385, JARDIM BOTUCATU, CEP 04173-140, São Paulo - SP, Fone 1123365339 que por este Juízo, tramita
uma ação de Desconsideração da Personalidade de Jurídica referente aos autos de Execução de Título
Extrajudicial, movida por Disparcon Distribuidora de Peças para Ar Condicionado LTDA. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 135 do CPC, foi determinada a sua CITAÇÃO por
EDITAL, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, 20 dias contados da publicação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de junho de 2019. 24 e 25/07

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0090013-12.2018.8.26.01000. (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)ANDREIA CRISTINA DE FREITAS, CPF
252.257.678-00, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por CASA DE
NOSSASENHORA DAPAZ - ASF. 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,paraque,noprazode15(quinze) dias
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 4.727,61, atualizada em
26/11/2018, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo523
e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2019.
24 e 25/07

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 24/
07/19, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1EB38 - CONTRATO: 102354129088-0 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 0235-SE
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA DR HEITOR NASCIMENTO, Nº 100, APARTAMENT O
21, 2º ANDAR, BLOCO A, EDIFICIO MOINHO VELHO, 4º SUBDISTRITO - NOSSA
SENHORA DO O, SAO PAULO/SP. CABENDO-LHE O DIREITO A UMA VAGA DE
GARAGEM DESCOBER TA, EM LOCAL INDETERMINADO, NO TERREO DO
CONJUNT O - SAO PAULO/SP
CANDIDO RODRIGUES SILVA NETO, BRASILEIRO(A), TECNICO ELETRONICO,
CPF: 08246991817, CI: 15793047-SP SOLTEIRO(A) e cônjuge, se casado(a) estiver.
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
24 - 25 - 26/07/2019

CNPJ 43.619.832/0001-01
Assembléia Geral Extraordinária - Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a reunirem-se em AGE, que realizar-se-á no dia
02/08/2019, às 10:00 h, na sede social, Rua da Consolação, 3.741, 9º Andar, Conjunto 91, Sala 02,
-DUGLP$PpULFD6363D¿PGHGHOLEHUDU$ 'HOLEHUDomRVREUHDHOHLomRGHQRYRGLUHWRU% 2XWURV
DVVXQWRVGHLQWHUHVVHVRFLDO63-RmR3DXOR%UDQFR3HUHV0iUFLR&ULVWLDQR9LGRWRGH
2OLYHLUD'LUHWRUHV


Condomínio Residencial Ecopark Ltda.
CNPJ/MF 20.241.136/0001-09 | NIRE 35.228.376.504

ARS em 16/07/2019
Data, Horário e Local: 16/07/2019, às 10hs, na sede da Condomínio Residencial Ecopark Ltda. (“Sociedade”), localizada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, 15º andar, CEP 04530-001, Bairro Itaim
Bibi, São Paulo/SP. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença dos
sócios representando a totalidade do capital social, conforme facultado pelo disposto no § 2º do artigo
1.072, da Lei nº 10.406/02. Mesa: Presidente - Bruno Albuquerque e Secretária - Natália de Cássia
Tozi Nascimento. Ordem Do Dia: Deliberar sobre (i) a redução do capital social da Sociedade; e (ii)
caso seja aprovada a deliberação prevista no item anterior, aprovar a alteração da cláusula Quinta do
Contrato Social da Sociedade. Deliberações: Após discussão da matéria submetida a apreciação,
os sócios aprovaram, por unanimidade de votos e sem restrições: (i) a redução do capital social da
Sociedade em montante equivalente a R$ 20.000.000,00, por o considerar excessivo em relação ao
objeto social da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, inciso II, da Lei 10.406 de 2002, passando,
portanto, de R$ 46.912.471,00, dividido em 46.912.471,00 quotas, para R$ 26.912.471,00, mediante
o cancelamento de 20.000.000 quotas integralizadas, com valor nominal de R$1,00 cada, emitidas
pela Sociedade, todas de titularidade do sócio Fundo; (ii) a publicação da presente Ata de Reunião
de Sócios para o conhecimento de eventuais credores da Sociedade, aguardando-se o prazo legal de
90 dias para se efetivar a redução do capital social aprovada no item anterior, nos termos do artigo
1.084 do Código Civil. Após referido prazo, não tendo havido oposição de credores contra a Sociedade, nos termos do §1° do artigo 1.084 do Código Civil, os sócios tomarão as medidas necessárias
SDUD DOWHUDU R &RQWUDWR 6RFLDO GD 6RFLHGDGH GH IRUPD D UHÀHWLU R QRYR FDSLWDO VRFLDO Encerramento: Não havendo nada mais a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada
a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aceita, foi assinada por todos os
presentes. Mesa: Presidente: Bruno Albuquerque e Secretária: Natália de Cássia Tozi Nascimento.
Sócios: Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Incorporação – FII e MC 1 Empreendimento ImoELOLiULR /WGD $ SUHVHQWH DWD p FySLD ¿HO GD DWD ODYUDGD HP OLYUR SUySULR 6mR 3DXOR  GH MXOKR GH
2019. Mesa: Bruno Albuquerque - Presidente; Natália de Cássia Tozi Nascimento – Secretária. Sócios: Fundo De Investimento Imobiliário Caixa Incorporação – FII; MC 1 Empreendimento Imobiliário Ltda. JUCESP nº 000.000/00-0 em 00/00/0000. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

FANCYS PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 15.241.747/0001-09 - NIRE nº 35.226.363.022
Instrumento de Distrato Social
Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, A. Pronet Participações Ltda., CNPJ 07.343.038/0001-06,
com seus atos constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob NIRE 35.219.857.147, em sessão do dia
11/04/2005, neste ato representada por seu administrador, o Sr. George Pikielny, RG 2.160.786-2 (SSP/SP)
e CPF 004.756.538-15; e B. Network Empreendimentos Comerciais Ltda., CNPJ 48.080.816/0001-07, com
seus atos constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob NIRE 35.200.868.712, em sessão de
02/02/1983, neste ato representada por seu administrador, Sr. George Pikielny, acima qualificado; Únicas
Sócias da sociedade empresária denominada Fancys Participações Ltda., CNPJ 15.241.747/0001-09, JUCESP
sob NIRE 35.226.363.022, em sessão do dia 23/02/2012 e última alteração registrada 185.410/17-0, em
25/04/2017 (“Sociedade”), decidem o quanto segue. I. Dissolução da Sociedade - I.1. As sócias representando
a totalidade do capital social, resolvem, nos termos no artigo 1.033, inciso II, do Código Civil, dissolver, liquidar
e extinguir a Sociedade, de acordo com os termos e co
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Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0002931-03.2019.8.26.0004) Processo Principal: 1001044- 40.2014.8.26.0004. O Julio Cesar Silva de Mendonça Franco,
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional IV Lapa/SP. Faz Saber a Francisco Carlos
Fuentes Lopez, CPF 008.187.908-30, que a Ação de Procedimento Comum, requerida
por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., foi julgada procedente,
condenando o réu ao pagamento de R$ 96.398,31 (01.03.2019), corrigidos monetariamente,
bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando o réu em
lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
efetue o pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual
de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido
o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado,
independente de penhora ou nova intimação, ofereça sua impugnação (art. 525 do C.P.C.).
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
B 23 e 24/07
Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0023493-36.2019.8.26.0100) Processo principal: 1027121-26.2013.8.26.0100. A Dra. Laura de Mattos Almeida, Juíza
de Direito da 29ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Bertanio Gomes Ribeiro
dos Santos, CPF 158.039.965-72, que a Ação de Procedimento Comum, requerida Cia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, foi julgada procedente,
condenando o réu ao pagamento de R$ 13.656,27 (junho/2018), corrigidos monetariamente,
bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando o réu em
lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
efetue o pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual
de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido
o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado,
independente de penhora ou nova intimação, ofereça sua impugnação (art. 525 do C.P.C.).
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 03 de junho de 2019.
B 23 e 24/07
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012771-65.2015.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
EDICLECIA MARA DE BRITO E MOURA, Brasileiro, CPF 071.957.164-22, com
endereço à Rua Ismael Neri, 2, Jardim Alvorada (zona Sul), CEP 04859-280, São Paulo
- SP; JJPL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E SERVIÇOS DE RECICLAGEM EIRELI ME, CNPJ 12.482.201/0001-51, com endereço à Rua Ismael Neri, 2, Jardim Alvorada
(zona Sul), CEP04859-280, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de Banco Santander (Brasil) S/A, alegando em síntese:
que os réus encontram-se inadimplentes referente ao contrato de cédula de crédito firmado
com o exequente. 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 28 de maio de 2019. B 23 e 24/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011155-03.2016.8.26.0008
O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São
Paulo, Dr. Erasmo SamuelTozetto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a OY INOVAÇÃO
E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 01.737.856/0001-07, na pessoa de seu representante
legal e DOUGLASALVES DEARAUJO, CPF 188.715.628-36, que lhe foi proposta uma
ação de Monitória por parte de Banco Santander (Brasil) S/A, objetivando o recebimento
de R$ 110.763,91 (07/2016), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao saldo
devedor Cédula de Crédito Bancário Cheque Empresa Plus - Business nº. 130003891,
bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando os
requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, paguem o valor supra devidamente corrigido, e honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que os tornarão isentos
das custas ou embarguem, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo
judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos, será 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 21 de agosto de 2018.
B 23 e 24/07

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis dest a 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 20 dias. Proc. nº 1043585-52.2018.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton
Amaral, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível desta Capital, na forma da lei, etc. FAZ SABER a L SAutomóveis Ltda,
CNPJ 50.283.175/0001-21, na pessoa de seu representante legal, que Jacinto Antônio Ribeiro ajuizou ação
de Procedimento Comum e a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, objetivando seja julgada
procedente, condenando o réu ao pagamento de R$ 12.600,00 por indenização por Dano Moral e Inclusão
Indevida em Cadastro de Inadimplentes, atualizado e acrescido das custas processuais e honorários
advocatícios. Estando a firma Ré em lugar ignorado, expede-se edital de Citação, para que no prazo de 15
dias úteis, a fluir do prazo supra, conteste o feito, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se Curador
especial em caso de revelia, afixado e publicado na forma da Lei.
24 e 25/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1100190-57.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando José Cúnico, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
NOVO ANTIGO MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA - EPP, CNPJ 45.681.871/0001-56, com endereço à Rua Antonio Pereira,
303, Centro, CEP 14680-000, Jardinópolis SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
PEDRO BARRIO MUNOZ, objetivando a cobrança de R$ 59.000,00 (out/2014), referente à locação do imóvel à rua Ministro
Jesuíno 105. 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 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague(m) o
débito atualizado, acrescida(s) dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado do débito, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue(m) ou
reconheça(m) o crédito do(a)(s) exequente(s), comprovando-se o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de
1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora e avaliação de bens. Decorridos os prazos acima consignados, no silêncio,
será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de julho de 2019.
[23,24]
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A pista do Velopark: na foto, pelotão puxado pelo vice-líder
Ricardo Maurício
tê-la na programação. Era nossa mentável”.
esperança de que houvesse uma
Fatores excepcionais tamsolução, que não foi possível até bém prejudicaram a etapa prevista
esta data”, comentou Carlos Col, para Curitiba. “Este autódromo
CEO da Vicar. “Estamos em nos- enfrenta um desafio nos últimos
sa temporada de 40 anos e posso anos. No aspecto logístico e esdizer que Tarumã era a praça onde trutural, Curitiba foi durante muinós mais desejávamos correr em to tempo uma boa pista para a
2019, por que a Stock Car nas- realização de corridas no Brasil.
ceu lá em 1979. É um fato la- Mas por alguns motivos essa re-

alidade vem mudando. Para correr lá em 2019 seria preciso um
investimento muito superior ao
de outras praças. Some-se a isso
a questão de haver agora um fator ambiental específico, que
coloca a realização de grandes
eventos como o nosso em discussão. Então, até que essas e
outras questões sejam solucionadas, pelo menos neste ano não
podemos competir lá”, detalha
Carlos Col.
Decisão difícil – “Pilotos,
equipes e patrocinadores são fãs
deste autódromo. Esta é outra
decisão difícil que não gostaríamos de tomar”, completa o dirigente.
Este é o novo calendário da
Stock Car em 2019:
11/08 – Campo Grande
(MS); 25/08 – Interlagos, São
Paulo (SP), Corrida do Milhão; 15/09 – Velopark, Nova
Santa Rita (RS); 20/10 – Cascavel (PR); 10/11 – Velo Città,
Mogi Guaçu (SP); 24/11 – Goiânia (GO); 15/12 – Interlagos,
São Paulo (SP), Superfinal.

O brasileiro Guilherme
Peixoto volta à pista neste fim
de semana (27 e 28) para mais
um desafio na Fórmula 4 Norte-americana. Estreando nesta
temporada, o piloto está animado para a terceira etapa em
rodada tripla de 2019, que
acontecerá no Virginia International Raceway.
Para chegar bem preparado
e conhecer um pouco mais da
pista de aproximadamente 5,3
km e 17 curvas, o brasileiro,
que corre pela equipe DEForce Racing, passou dois dias
em Miami, treinando no simulador da All In Sports.
“A pista da Virginia tem características que podem ser favoráveis para o meu carro. Ela
é parecida com o circuito de
Atlanta, onde tivemos um desempenho muito bom na primeira etapa”, avalia Gui Peixoto, que vem de bons resultados também na etapa passada, realizada em junho, em Pit-

tsburgh, quando conquistou
três Top-10.
“As expectativas são boas
para o fim de semana. É a minha terceira etapa e eu já tenho uma experiência boa no
carro. Então, queremos lutar
pelo pódio e, quem sabe, até
uma vitória”, destaca o brasileiro, que já aparece entre os
10 melhores, em oitavo na
classificação geral e o segundo melhor entre os estreantes.
“Já dei algumas voltas na
pista pelo simulador e gostei
bastante. Acho que vai ser um
circuito muito legal de correr”,
finaliza Gui Peixoto, que aos
16 anos faz sua primeira temporada nos monopostos, após
uma carreira vitoriosa no kart.
Os treinos na Virginia terão
início na quinta-feira (25),
com três treinos de 25 minutos cada e trei no de largada.
Na sexta-feira (26), serão
mais dois treinos de 30 minutos cada. No sábado, aconte-

Foto/ Gavin Baker

Gui Peixoto vive boa expectativa para
terceira etapa da F-4 Norte-americana

Piloto brasileiro faz sua estreia na categoria e nos monopostos
cerá o classificatório (12h35
de Brasília) e a primeira corrida (17h55 de Brasília). No
domingo, a rodada será finalizada com mais duas provas,
com largadas às 12h40 e
17h55 (de Brasília).
Para saber mais sobre Gui

Peixoto ou obter informações
de como fazer parte de seu
projeto no automobilismo, entre em contato com Daniel Rodrigues / XYZ Talents
daniel.rodrigues@xyztalents.com
ou visite as páginas do piloto
Gui Peixoto nas redes sociais.

Foto/Divulgação

Alberto Otazú vence e continua
líder em duas categorias da F-Kart

Alberto Otazú (E) e Henrique
Morbi (D) dominaram a
categoria Principal
O piloto Alberto Otazú
(AVSP/Rolley Ball/No Fire
Services/Cardoso Funilaria e
Pintura/Ecoposte/Imab/SM
Renovadora de Veículos) garantiu a liderança que já ocupava no campeonato F-Kart.
Na sétima etapa, realizada no
último domingo no Kartódro-

mo San Marino, em Paulínia
(SP), ele venceu o Enduro de
2 Horas ao lado de Henrique
Morbi na categoria Principal,
e subiu no pódio em quarto na
categoria Champ.
“Atingi o meu objetivo de
conservar a liderança nas duas
categorias, e ainda vencendo
pela vez na F-Kart, no terceiro kartódromo diferente.
Foi uma etapa muito disputada, em um circuito que eu
não conhecia, mas felizmente tive outro bom desempenho”, comemorou A l b e r t o
Otazú. “A vitória no endurance foi sensacional, ainda
mais ao lado de meu grande
companheiro Henrique Morbi, que pilotou muito”.
No Endurance Morbi foi o
responsável pela classificação e em apenas uma volta
conquistou a pole position,
mesmo estando com um kart
mediano. Ele liderou por um
bom tempo até ser ultrapassado por um kart muito rápido.
Depois de 40 minutos foi a
vez de Otazú fazer o seu tur-

no, e no meio da prova reassumiu a liderança. Nos últimos 30 minutos a dupla fez
mais duas trocas, mantendo a
liderança para receber a bandeirada com 2s250 sobre a
dupla Lucas Chimello/Marco
Rezende.
“Foi uma vitória bem apertada. No entanto, andamos sozinho, sem kart escolta e empurra, como os outros principais times. Não cometemos
sequer um erro na pista ou nas
paradas, mas pegamos dois
karts muito ruins no final,
perdendo de um a um segundo e meio por volta nos últimos quinze minutos. Ainda
bem que acumulamos uma
vantagem muito grande nos
primeiros três quartos da
prova, e pudemos comemorar muito no pódio”, explicou Otazú. Com a segunda
vitória consecutiva na categoria Principal, Otazú acumula 776 pontos, contra 751
de Morbi, o vice-líder. Em
terceiro está Lucas Chimello com 733 pontos.

Na categoria Champ Alberto Otazú pegou um kart
muito ruim e largou apenas da
11ª posição. Na primeira volta ele passou em sexto e pouco tempo depois já estava em
quarto, para receber a bandeirada nesta posição, a apenas 75 centésimos de segundo do terceiro, graças a constância de suas voltas. A vitória ficou com Lucas Chimello, que sustenta a vice-liderança da Champ com 821 pontos. Na liderança, Otazú soma
897 pontos.
A oitava etapa da F-Kart
será no dia 18 de agosto, no
Kartódromo de Interlagos, em
São Paulo.
Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Autódromo Virtual de
São Paulo (AVSP), Cardoso
Funilaria e Pintura, Imab Fechaduras, Rolley Ball, No
Fire Services, Ecoposte e SM
Renovadora de Veículos. O jovem apoia as ações da Associação Cruz Verde, Direção
para a Vida e Rotary Club Ponte Estaiada.

Circuito Mundial

Evento-teste do vôlei de
praia em Tóquio é o próximo
desafio dos times brasileiros
País será representado por 10 duplas, cinco em cada
gênero, no torneio quatro estrelas que conta pontos à
corrida olímpica

Foto/Divulgação

Promotora da Stock Car, a
Vicar anunciou na terça-feira
(23) duas alterações no calendário 2019 em função de força
maior. O tradicional Autódromo de Tarumã, na Grande Porto Alegre, será substituído pelo
circuito paulista do Velo Città,
em Mogi Guaçu, interior de
São Paulo. Já o Autódromo de
Curitiba (PR) deixará o calendário para dar lugar a uma prova no traçado gaúcho do Velopark. As datas e o calendário completo estão abaixo.
As duas pi stas constavam
no calendário 2019, mas desde o começo do ano tinham a
realização das provas pendente, devido à necessidade de
solução de problemas específicos. No caso de Tarumã, o
autódromo encontra-se sem
homologação da CBA para competições nacionais.
Tradição – “A situação já
existia quando definimos o calendário, mas, pelo respeito que
temos por essa pista, e também
por sua tradição, decidimos man-

Foto/ Duda Bairros

Tarumã e Curitiba são substituídas
por Velo Città e Velopark

Maria Elisa recepciona saque observada por Carol Solberg
As duplas brasileiras de vôlei de praia entram na quarta semana seguida de competições
no Circuito Mundial 2019, e o
próximo desafio na maratona
de torneios terá clima olímpico. Os times entram em
quadra para a etapa quatro
estrelas de Tóquio (Japão), de
quarta-feira (24) a domingo
(28), com o evento teste dos
Jogos Olímpicos de 2020. O
Brasil será representado por 10
duplas, cinco em cada naipe.
O evento-teste será uma
etapa nível quatro estrelas do
Circuito Mundial, ou seja, conta pontos para a corrida olímpica brasileira, que define os
representantes do país na próxima edição dos Jogos. O torneio em Tóquio seguirá o formato olímpico, com o mesmo
número de duplas participantes (24 em cada gênero) e sistema de disputa similar ao que
acontecerá em 2020, distribuindo 300 mil dólares aos competidores.
São cinco duplas brasileiras
no naipe masculino, três delas
já garantidas na fase de grupos
pelo ranking de entradas, entrando em quadra a partir de
quinta-feira: Alison/Álvaro Filho (ES/PB), André Stein/George (ES/PB) e Evandro/Bruno
Schmidt (RJ/DF). Já Guto/Saymon (RJ/MS) e Pedro Solberg/
Vitor Felipe (RJ/PB) disputam
o classificatório um dia antes,
buscando uma das oito vagas
disponíveis em jogos eliminatórios diretos.
Alison e Álvaro Filho chegam embalados para o torneio
em Tóquio, já que no último
domingo foram campeões da
etapa quatro estrelas de Espinho (Portugal). O defensor da
dupla comentou a necessidade
de rapidamente mudar o foco
para o próximo objetivo.
“Tivemos um torneio muito duro, enfrentando vice-campeões mundiais, vice-campeões olímpicos, jogos que tivemos que apresentar nosso melhor voleibol. Merecemos este
título, estamos felizes pelo
crescimento, mas sabemos que
Tóquio já está aí, temos que nos
preparar e buscar se adaptar rapidamente”, destacou o medalhista pan-americano.
No torneio feminino, as
três duplas já garantidas na fase
de grupos são Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), Ágatha/Duda
(PR/SE) e Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ), começando a
disputa na quinta. Já Carolina
Solberg/Maria Elisa (RJ) e Ta-

lita/Taiana (AL/CE) jogam o
classificatório um dia antes,
nesta quarta, buscando uma das
oito vagas ainda disponíveis.
Ana Patrícia e Rebecca,
que lideram a corrida olímpica brasileira, também chegam embaladas, já que conquistaram bronze no sábado
passado, na etapa quatro estrelas de Espinho. Ana Patrícia comentou os desafios
para a etapa japonesa.
“Vivemos um aprendizado
lá em Espinho, perder a semifinal, que é sempre algo duro,
e nos recompor o mais rápido
possível para buscar uma medalha. Cada etapa no Circuito
Mundial tem sido um aprendizado diferente. Estamos felizes com o que estamos trabalhando e desenvolvendo, mas
sem nos acomodarmos, já focando em Tóquio após uma viagem longa. Temos que tentar
nos adaptar ao fuso rapidamente e para entrar bem em quadra”, disse.
O torneio em Tóquio terá
formato particular, por ser um
evento-teste aos Jogos de
2020. Em uma etapa quatro
estrelas usual, a fase de grupos
é composta por 32 times divididos em oito grupos. Já na
competição desta semana, apenas 24 duplas em cada gênero
participam, divididas em seis
chaves, como ocorre no evento olímpico. Além disso, em
uma etapa normal, são dois jogos na primeira fase, contra
três partidas no evento-teste.
Os primeiros e segundos
colocados de cada grupo, além
dos dois melhores terceiros,
avançam às oitavas de final. Os
outros quatro terceiros colocados disputam uma fase eliminatória preliminar, o Lucky
loser, com os dois vencedores
completando os 16 times das
oitavas. Desta fase em diante,
a disputa segue em formato
eliminatório tradicional, com
oitavas, quartas, semifinais e
disputas de bronze e ouro.
Tóquio receberá uma etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia pelo segundo ano
seguido. Em 2018, porém, a
competição era classificada
como três estrelas pela FIVB.
A classificação das etapas
acontece de acordo com a
quantidade de pontos oferecidos, o valor da premiação e o
tamanho da arena. Os primos
chilenos Marco e Esteban Grimalt, e as alemãs Teresa Mersmann e Cinja Tillmann foram
os vencedores em 2018.

