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Diretor do Inpe será exonerado,
confirma MCTIC
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Petrobras tem lucro líquido recorde
de R$ 18,9 bilhões no 2º trimestre

Plano Nacional de Educação
pode ajudar a atingir metas

da Agenda 2030
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Comercial
Compra:   3,89
Venda:       3,89

Turismo
Compra:   3,86
Venda:       4,10

Compra:   4,31
Venda:       4,31

Compra: 162,45
Venda:     197,12

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

14º C

10º C

Sábado: Chuvoso
durante o dia e à
noite.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

15º C

10º C

Domingo: Nubla-
do com chuva de
manhã. À tarde e à
noite pode garoar.

Manhã Tarde Noite

19º C

11º C

Segunda: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia e perí-
odos de céu nubla-
do. Noite com
muitas nuvens.

Novo Cayenne Plug-in
Hybrid vendido no Brasil

Rossi teve o motor estourado nos treinos
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Mundial de
Motovelocidade retorna
neste final de semana

Depois da maratona, o atle-
tismo volta à cena dos Jogos
Pan-Americanos de Lima, no
Peru, com a disputa das provas
feminina e masculina dos 20
km da marcha atlética, neste
domingo (4) em circuito de 1
km montado na Avenida José
Larco, ao lado do Parque Ken-
nedy, em Miraflores, um dos
43 distritos que formam a pro-
víncia da capital peruana.

A largada das mulheres está
prevista para as 8 horas (10
horas de Brasília), enquanto os
homens marcham a partir das
10:30 (12:30 no horário ofi-
cial do Brasil).

O Brasil terá três represen-

Brasileiros lutam por
medalhas nos 20 km

marcha atlética
tantes neste domingo: Erica Ro-
cha de Sena (Orcampi Unimed),
no feminino, e Caio Bonfim
(CASO-DF) e Moacir Zimmer-
mann (Balneário Camboriú-SC),
no masculino. Erica e Caio es-
tão entre os favoritos para lutar
por um lugar no pódio.

“Acho que consegui fazer
uma excelente preparação.
Estou muito confiante para
obter um grande resultado”,
disse a pernambucana Erica,
radicada desde 2011 em Cu-
enca, no Equador, onde é ca-
sada com Andrés Chocho,
também marchador (é recor-
dista sul-americano dos 50
km) e seu treinador. Página 7

Chega de férias! Domingo,
em Brno na República Tche-
ca, recomeça o mundial de
Motovelocidade. Será a 50ª vez
que o circuito recebe o mundi-
al, perdendo em apresentações
apenas para a Assen, na Holan-
da, denominada a “Catedral do
Motociclismo”. A marca com
maior número de vitórias na ca-
tegoria principal (desde que pas-
sou a se chamar Motogp) é a
Honda com oito vitórias, segui-
da pela Yamaha com seis e Du-
cati com três.

Este ano será a 24ª vez que Va-
lentino Rossi participará do evento
no circuito tcheco.       Página 7

Brasil domina e
avança com três

duplas às semifinais
femininas no

Major de Viena
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Carol Solberg tenta bloqueio na partida das
quartas de final

O Brasil já tem vaga garantida na final do Major
Series de Viena (Áustria), etapa cinco estrelas do
Circuito Mundial de vôlei de praia 2019. Três du-
plas do país avançaram às semifinais do naipe fe-
minino na sexta-feira, vencendo os jogos das oita-
vas e quartas de final. Carol/Maria Elisa (RJ) e Ta-
lita/Taiana (AL/CE) se enfrentam em uma das se-
mis. Na outra, Ágatha/Duda (PR/SE) encara as ca-
nadenses Sarah Pavan e Melissa.

As partidas das semifinais acontecem neste sába-
do (3), a partir das 6h30 (de Brasília). No duelo ca-
seiro, Talita e Taiana levam vantagem sobre Carol
Solberg/Maria Elisa no retrospecto, contando etapas
do Circuito Mundial e do Brasileiro.           Página 7

Bombas
assustam cúpula

internacional
na Tailândia
Pelo menos quatro pesso-

as ficaram feridas na sexta-fei-
ra (2) depois que seis bombas
caseiras de pouca potência fo-
ram detonadas em Bangcoc,
onde é realizado o encontro de
ministros do Exterior da Asso-
ciação de Nações do Sudeste
Asiático (Asean), incluindo
representantes de primeiro es-
calão dos Estados Unidos, Chi-
na e União Europeia.

Segundo a polícia, duas pes-
soas ficaram feridas pela ma-
nhã na explosão de um artefa-
to caseiro na avenida Rama 9,
no centro da capital tailande-
sa, que os policiais relaciona-
ram com um possível confron-
to entre grupos de estudantes.

Outras duas foram feri-
das na estação de trem de
Chong Nonsi e num estacio-
namento próximo, também
na área central.

Três dos quatro feridos são
mulheres que faziam limpeza
no momento das explosões,
ocorridas momentos antes da
conferência do secretário de
Estado americano, Mike Pom-
peo, no âmbito da reunião da
Asean a que está também pre-
sente o chefe da diplomacia
chinesa, Wang Yi.       Página 3

A Petrobras informou que
registrou lucro líquido de R$
18,9 bilhões no segundo trimes-
tre deste ano, um recorde his-
tórico. Nota divulgada pela es-
tatal informa que o resultado
representa aumento de 368%
em relação ao lucro líquido do
primeiro trimestre do ano (R$
4 bilhões) e 87% na compara-
ção com o segundo trimestre
de 2018 (R$ 10,1 bilhões).

A principal explicação para
o lucro foi a conclusão da ven-
da de 90% da participação da
Petrobras na Transportadora
Associada de Gás S.A.(TAG),

no valor de R$ 33,5 bilhões,
dos quais R$ 2 bilhões foram
usados para liquidar dívida da
transportadora com o Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).

Também contribuíram para
o resultado o aumento do pre-
ço internacional do petróleo e
a valorização do dólar frente
ao real.

O Ebitda ajustado - lucros
antes de juros, impostos, depre-
ciação e amortização - ficou em
R$ 32,7 bilhões no trimestre, um
aumento de 19% em relação ao
primeiro trimestre.     Página X

Plano Nacional de Educação (PNE)
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O cumprimento das metas
previstas no Plano Nacional de
Educação (PNE) pode ajudar o
Brasil a concluir, em 2024, 70%
das metas previstas para 2030,
pelo quarto Objetivo de Desen-
volvimento Sustentável (ODS4).
A constatação é do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada

(Ipea), obtida a partir de um le-
vantamento que retrata a imple-
mentação do ODS4 no país, ten-
do por base indicadores de 2016
e 2017.

Assinada por 193 países, a
Agenda 2030 aponta 10 metas
visando à educação inclusiva,
equitativa e de qualidade e à

promoção de oportunidades de
aprendizagem para os estudan-
tes brasileiros. No caso do
ODS4, foram estabelecidas
metas para sua implementação
tanto para a educação infantil
como para os ensinos funda-
mental, médio, profissionalizan-
te e superior.

Há também metas para a dis-
seminação de conteúdos relaci-
onados à sustentabilidade, à in-
fraestrutura das escolas, ao apoio
a países menos desenvolvidos e
à criação de garantias para me-
lhores condições de trabalho para
os professores.

No Brasil, o ODS4 conta
com um relevante aliado: o PNE
(2014-2024), que fixa 20 metas
a serem cumpridas até 2024.
Entre as metas, estão a universa-
lização da educação, o ensino em
tempo integral na educação bá-
sica, a ampliação do ensino téc-
nico e superior e a valorização
dos professores.           Página 4

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social
(BNDES) vai antecipar o pagamen-
to ao Tesouro Nacional de mais R$
40 bilhões emprestados pela
União. De acordo com anúncio fei-
to na sexta-feira (2) pelo BNDES,
essa nova antecipação “está alinha-
da à meta de aceleração das devo-
luções ao Tesouro Nacional anun-
ciada pelo presidente da instituição,
Gustavo Montezano, durante sua
posse, em 16 de julho”.

Com esse pré-pagamento, o

BNDES anuncia pagamento
antecipado à União de R$ 40 bi

banco soma cerca de R$ 380 bi-
lhões de dívidas que foram liqui-
dadas de forma antecipada ao
Tesouro desde dezembro de
2015. Outros pagamentos “con-
tratualmente efetuados e previs-
tos para 2019”, deverão ultrapas-
sar R$ 23 bilhões. De acordo
com o Tribunal de Contas da
União (TCU), os pagamentos an-
tecipados pelo BNDES devem
ser utilizados pela União somen-
te para abatimento de dívida pú-
blica federal. (Agencia Brasil)
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Relatório tem mais de
900 denúncias de agressão

a presos no Rio

Metodologia Internacional
medirá qualidade da

Educação Infantil  para
crianças de 4 a 5 anos
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Consumo de etanol, eletricidade e gás
crescem no Estado de SP em 2018

Na sexta-feira (2), a Secre-
taria de Infraestrutura e Meio
Ambiente (SIMA) divulgou o
“Anuário de Energéticos por
Município do Estado de São
Paulo 2019 ano base 2018”,
mostrando que os paulistas
consumiram 29,5% de eta-
nol hidratado, 1,8% eletrici-
dade e 2,5% de gás a mais
em 2018 do que em relação
ao ano anterior . De acordo
com o estudo, foram consu-
midos em 2018 9,9 bilhões
de litros de etanol contra 7,6
em 2017, 132 TWh perante
130 TWh de eletricidade e 5,5
bilhões m³ diante de 5,4 bi-
lhões m³ de gás natural.

“Em 2018, tivemos um au-
mento expressivo no consumo
de etanol veicular e a redução
de 5,3% no uso de derivados
de petróleo. Essa substituição
refletiu na queda da emissão de
monóxido de carbono na at-
mosfera”, explica o secretário
de Infraestrutura e Meio Am-
biente, Marcos Penido.

Os maiores consumidores
de etanol hidratado no estado
foram São Paulo com 2,2 bi-

lhões litros, seguido por Cam-
pinas 325 milhões, Ribeirão
Preto 265 mi, Guarulhos 223
mi e Sorocaba 213 mi.

As principais cidades con-
sumidoras de eletricidade fo-
ram São Paulo com 20,6% do
total (27 TWh), seguido por
Alumínio com 3,5% (4,6
TWh), Campinas 2,5% (3,2
TWh), Guarulhos 2,4% (3,2
TWh) e Santo André com
2,1% (2,8 TWh).

E os municípios que mais
consumiram gás natural em
2018 foram São Paulo
(18,7%), Cubatão (6,8%), San-
ta Gertrudes (4,9%), Jacareí
(4,6%) e Santo André (4,4%).

“Este documento é um ins-
trumento para que os gestores
municipais também possam
fomentar políticas públicas re-
lacionadas ao planejamento
energético regional, alinhadas
aos conceitos de sustentabili-
dade, preservação ambiental e
a uma economia voltada ao
bem-estar social”, comenta o
subsecretário de Infraestrutu-
ra, Glaucio Attorre.

Com base nos valores apu-

Relatório divulgado pela SIMA

rados, no somatório do consu-
mo de energéticos no Estado
de São Paulo apresentou em
2018 um ligeiro aumento de
0,06% em relação ao ano an-
terior, tendo somente o muni-
cípio de São Paulo contribuí-
do com 19,1% desse total. Dos
demais municípios, os maiores
consumidores energéticos fo-
ram Guarulhos (6,7%), Campi-
nas (2,8%), Cubatão (1,8%) e
Santo André (1,7%).

O consumo de derivados de

petróleo em 2018 no estado
teve uma redução de -5,3% em
relação a 2017 (21.394 mil toe
ante 22.604 mil toe). E as emis-
sões municipais de CO2 foram
de 73 x 106 t/ano apresentando
também uma queda de -5,3%.

O documento apresenta da-
dos de consumo por energéti-
cos como energia elétrica, gás
natural, etanol e derivados de
petróleo, além das emissões de
dióxido de carbono (CO2) pro-
duzidas por cada um deles.
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Sustentabilidade: São Paulo integra
projeto de cooperação da ONU

A cidade de São Paulo foi
selecionada em uma convocató-
ria de cooperação internacional
com a rede União das Cidades
Capitais Ibero-americanas
(UCCI), no tema de Localização
dos Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS) que fazem
parte da Agenda 2030 da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU).
Durante a execução do projeto,
serão realizadas diversas ativida-
des entre Quito e São Paulo com
o objetivo de implementar a
Agenda 2030 nas cidades.

De acordo com o Secretário
de Relações Internacionais da
Prefeitura de São Paulo, Luiz

Alvaro Salles Aguiar de Mene-
zes, o projeto é de grande rele-
vância para o avanço da agenda
dos ODS na cidade - uma das ini-
ciativas prioritárias do governo
municipal contemplada no atual
Programa de Metas do municí-
pio. “A cooperação vai contri-
buir para um plano de ação be-
néfico não só para identificar
estratégias de implementação da
Agenda 2030 no âmbito local,
mas também servir como um
espelho para que outras comu-
nidades possam desenvolver po-
líticas que irão contribuir com
as metas globais”, disse Salles.

No decorrer das atividades

de cooperação, serão realizadas
visitas técnicas, atividades de
capacitação, workshops e uma
publicação final envolvendo os
municípios de São Paulo e Qui-
to, que foi escolhida pela capi-
tal por ser cidade laboratório da
Nova Agenda Urbana da ONU-
Habitat, que desafia as localida-
des a se tornarem mais inclusi-
vas e sustentáveis.

O projeto de cooperação
tem previsão de término progra-
mada para o primeiro semestre
de 2020, no qual está prevista a
realização de um evento em São
Paulo para apresentar os resul-
tados, compartilhar boas práticas

para todas as cidades da rede
UCCI e lançar uma publicação
final sobre estratégias de loca-
lização dos ODS.

Objetivo de Desenvolvi-
mento Sustentável

A lei 16.817/18 adota a
Agenda 2030 para o desenvolvi-
mento sustentável como diretriz
de políticas públicas no municí-
pio de São Paulo e compromis-
so da Prefeitura em relação aos
ODS foi reforçado pelo Memo-
rando de Entendimento assina-
do pelo prefeito Bruno Covas
com a ONU em 13 de novem-
bro de 2018.

Metodologia Internacional medirá
qualidade da Educação Infantil

 para crianças de 4 a 5 anos
A Prefeitura de São Paulo,

por meio da Secretaria Muni-
cipal de Educação, firmou uma
nova parceria com a Fundação
Maria Cecília Souto Vidigal
para avaliar a qualidade do en-
sino infantil que é oferecida na
rede municipal de ensino para
crianças de 4 a 5 anos matri-
culadas nas escolas municipais
de educação infantil (EMEIs).

O instrumento de Observa-
ção de Aspectos Essenciais dos
Ambientes de Aprendizagens –
 Measure of Early Learning
Environments (MELE), pre-
tende desenvolver um proces-
so de avaliação externa, por
meio de análises em ambien-
tes e oportunidades de apren-
dizagens na Educação Infantil.

A nova metodologia será
aplicada por um agente exter-
no em uma amostra de unida-
des educacionais, coletando
informações observando o co-
tidiano de uma turma de pré-
escola. Os resultados serão
utilizados para o planejamento

pedagógico da Secretaria, in-
cluindo ações de formação e
desenvolvimento de materiais
curriculares.

Os resultados serão divul-
gados de forma geral para a
amostra das escolas partici-
pantes, e não de forma indivi-
dualizada para cada unidade es-
colar. É importante ressaltar
que o instrumento tem o obje-
tivo de avaliar o contexto es-
colar e as suas práticas peda-
gógicas, por meio de metodo-
logia comparável internacio-
nalmente. O instrumento, que
foi adaptado para se alinhar ao
Currículo da Cidade, não se
propõe a premiar as unidades
educacionais que tenham os
melhores resultados, fazer ran-
queamento das Escolas, avali-
ar a competência dos profes-
sores ou mensurar diretamen-
te a aprendizagem ou desenvol-
vimento das crianças.

O instrumento de Observa-
ção de Aspectos Essenciais dos
Ambientes de Aprendizagens

também não se confunde nem
substitui a auto-avaliação das
unidades de Educação Infantil,
realizada a partir dos Indicado-
res de Qualidade da Educação
Infantil Paulistana (Indique).
Trata-se de iniciativas comple-
mentares, uma vez que o Indi-
que é uma auto-avaliação par-
ticipativa e que abrange toda a
Rede de Educação Infantil, en-
quanto o novo instrumento con-
siste numa avaliação externa, e
de caráter amostral.

Está previsto para ocorrer
nos dias 7 e 8 de agosto o pré-
teste do instrumento em 6
EMEIs da cidade. A expectati-
va é verificar possíveis adapta-
ções para a aplicação da nova
metodologia. Após essa etapa,
a aplicação será realizada em
65 EMEIs, sendo 5 de cada Di-
retoria Regional de Educação
(DRE). Todas as 65 unidades
foram escolhidas aleatoria-
mente para o estudo, por sor-
teio, levando em consideração
critérios de seleção que ex-

pressem a realidade da rede
municipal. Em cada Escola se-
rão avaliadas uma turma de In-
fantil I (crianças de 4 anos) e
uma turma de Infantil II (crian-
ças de 5 anos), que serão sor-
teadas previamente.

O acordo de cooperação
técnica com a Fundação Ma-
ria Cecília Souto Vidigal não
envolve transferência de re-
cursos financeiros entre as
partes, e faz parte das inicia-
tivas previstas no Plano Mu-
nicipal para a Primeira Infân-
cia,  estabelecido pela Lei
Municipal 16.710/17.

A próxima etapa do projeto
prevê a adaptação da mesma
metodologia para aplicação
nos Centros de Educação Infan-
til (CEIs), que atendem crian-
ças de 0 a 3 anos. Esta iniciati-
va permitirá, além de aprimo-
rar o planejamento pedagógico,
a criação de um sistema de cer-
tificação para unidades da Rede
Parceira, baseado em indicado-
res de qualidade.

Cetesb divulga resumo do Relatório
de Qualidade das Águas Interiores

Quem quiser conferir os re-
sultados da qualidade das águas
interiores do Estado, do ano
2018, avaliadas pelo Índice de
Qualidade das Águas (IQA),
pode conferir o resumo do
relatório aqui. O documento
mostra que não houve altera-
ção, mantendo aproximada-
mente 85%, dos 471 pontos
monitorados, classificados
nas condições Ótima, Boa e
Regular.

O percentual de tratamento
dos esgotos domésticos mante-
ve-se superior a 60%. Novas es-
tações de tratamento de esgotos

entraram em operação nos mu-
nicípios de Americana, Bebe-
douro, Birigui, Conchal, Gene-
ral Salgado, Guaraçaí, Itararé,
Lavrinhas, Lourdes, Mogi das
Cruzes, Mogi Guaçu, Monte
Mor, Nova Canaã Paulista, Pa-
lestina, Pontal, Quatá, Roseira,
São José dos Campos, Soroca-
ba, Sumaré e Timburi.

Um dos exemplos bem su-
cedidos na ampliação do tra-
tamento dos esgotos foram os
registrados na bacia hidrográ-
fica do Rio Piracicaba, que
atingiu uma porcentagem de
77%, além dos investimentos

em saneamento aplicados na
sub-bacia do Zavuvus, afluente
do Alto Pinheiros, que obteve
recuperação dos níveis de oxi-
gênio em suas águas.

Em 2018, a qualidade das
águas do rio Tietê, no trecho lo-
calizado na cidade de Pirapora,
para onde converge todo escoa-
mento dos municípios que for-
mam a Região Metropolitana de
São Paulo (RMSP), pela primei-
ra vez nos últimos 5 anos apre-
sentou uma melhora do IQA, pas-
sando de Péssimo para Ruim,
com um um decréscimo de 20%
na carga orgânica que é exporta-

da para o Médio Tietê.
Os menores índices pluvio-

métricos, verificados nesta ba-
cia em 2018, auxiliaram, tam-
bém, na redução desta carga po-
luidora, em função do menor ar-
raste de poluentes causados pe-
las chuvas.

As captações de água bruta,
utilizadas para abastecimento
público, em 80% dos pontos,
foram classificadas nas catego-
rias Ótima, Boa e Regular, de
acordo com o índice específico
(IAP). O Relatório completo
será publicado no segundo se-
mestre de 2019.

M Í D I A S - A coluna [diária] de política do jornalista CESAR
NETO é publicada na imprensa desde 1993. Em São Paulo (SP),
no jornal “O Dia” [3º mais antigo dos diários]. Na Internet desde
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Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal  
+
CÂMARA (SP) Vereador Caio Carneiro (PSB) pode e deve

comemorar duplamente no dia 11 agosto 2019. Quando estudan-
te de Direito, presidiu o “11 de Agosto” da Faculdade de Direito
da USP. Mesma data do Dia dos Pais. O pai do Caio é o histórico
e consagrado jornalista Paulo Carneiro           

+
PREFEITURA (SP) O que há de semelhante entre Bruno

Covas (PSDB) e o ex-prefeito - refundador e dono do PSD - Gil-

berto Kassab ? O fato de que caso Bruno seja reeleito em 2020,
poderá somar aos 2 anos do meio mandato [foram vices de Serra
e Doria], aos 4 anos do mandato seguinte           

+
ASSEMBLEIA (SP) Deputado Reinaldo Alguz (no PV), dis-

cretíssimo entre os 94 colegas, tornou-se ‘um dos tais’ na políti-
ca por ter feito o governador Doria (PSDB) sancionar sua lei do

“Dia da Oração pelas Autoridades da Nação”. Prato cheio pra
2022, quando Doria vai ‘orar pela Presidência’       

+

GOVERNO (SP) Entre os governadores que estão vivos,
quem é visto em seu escritório - rua Nestor Pestana no centro de
São Paulo - é Laudo Natel.Ex-dirigente do Bradesco e do São

Paulo Futebol Clube, Natel tá com 98 anos de idade. Ele sucedeu
o lendário governador Adhemar de Barros          

+
CONGRESSO (BR) Não será fácil aprovar a PEC [mínimo

de 308 votos] em 2º turno das reformas da Previdência na Câma-
ra dos Deputados. Muito menos será obter [mínimo de 41 votos]
em 1ª e 2º votação no Senado. E será ainda mais difícil os mes-

mos trâmites das reformas Tributárias        
+
PRESIDÊNCIA (BR) Tá equivocado quem pensa [ou aposta]

que o general [na reserva EB] Mourão (no PRTB) vai passar dos
limites legais do cargo caso as crises provocadas pelo capitão
[na reserva EB] Bolsonaro (no PSL) continuar confrontando os
demais Poderes e oposicionistas                  

+
PARTIDOS (BR) Pra compreender quando os filiados aos

partidos [Pessoas Jurídicas de Direito Privado, podem perde os

mandatos [menos nos prazos pras ‘janelas das infidelidades’] quem
não se utilizar das 3 possibilidades que justificam a saída da le-
genda sem perderem as suas cadeiras ...

+
POLÍTICOS (BR) ... anos Parlamentos, porque “não enten-

deram nada sobre quem literalmente manda ou quem se torna sócio
preferencial de um partido político [Pessoa Jurídica de Direito

Privado ... ], que não é órgão público e portanto só presta contas
por causa da legislação   

+

JUSTIÇAS (BR) Se pelo menos 6 dos 11 Supremos ‘invadi-
rem’, ‘ocuparem’ e ‘resistirem’ ao Executivo, Legislativo e até
ao Judiciário [mais Ministério Público que ‘tomou’ o 4º poder da

imprensa], será o pós-domínio de uma Casta de Estado [ainda que
republicano], diferente de classes marxistas                   

+
HISTÓRIAS (BR) Enquanto não estréia o filme “Nada a Per-

der (2)” - 15 agosto 2019 - no qual Edir Macedo demonstra como 
transformou o que seria o fim da Universal [igreja] num “Projeto
de Poder” [inclusive político] que virou livro, a sua Record (tv)

segue em guerra contra a Globo (tv)      
+   
E D I T O R - A coluna [diária] de política do jornalista Cesar

Neto foi se tornando referencial das liberdades possíveis. Rece-
beu a Medalha Anchieta da Câmara Municipal de São Paulo e o
Colar de Honra ao Mérito da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com   
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Bombas assustam
cúpula internacional

na Tailândia
Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas na sexta-feira (2)

depois que seis bombas caseiras de pouca potência foram deto-
nadas em Bangcoc, onde é realizado o encontro de ministros do
Exterior da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean),
incluindo representantes de primeiro escalão dos Estados Uni-
dos, China e União Europeia.

Segundo a polícia, duas pessoas ficaram feridas pela manhã
na explosão de um artefato caseiro na avenida Rama 9, no centro
da capital tailandesa, que os policiais relacionaram com um pos-
sível confronto entre grupos de estudantes.

Outras duas foram feridas na estação de trem de Chong Non-
si e num estacionamento próximo, também na área central.

Três dos quatro feridos são mulheres que faziam limpeza no
momento das explosões, ocorridas momentos antes da confe-
rência do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, no
âmbito da reunião da Asean a que está também presente o chefe
da diplomacia chinesa, Wang Yi.

Mais bombas
Cerca de duas horas antes, outras bombas de fraca potência

explodiram no complexo governamental de Chaeng Wattana, sede
de vários ministérios, sem causar feridos, segundo as investiga-
ções iniciais.

“Quero condenar aqueles que causam essa situação que des-
trói a paz e danifica a imagem do país”, afirmou o primeiro-mi-
nistro da Tailândia, Prayuth Chan-ocha, através do Twitter.

Em comunicado, o governo do país declarou que está inves-
tigando as explosões, pedindo à população que evite “pânico” e
que a imprensa não tire conclusões precipitadas antes de as in-
vestigações serem finalizadas. Nenhum grupo reivindicou os ata-
ques, similares a outras explosões ocorridas nos últimos anos
em meio às convulsões políticas do país. (Agencia Brasil)

Estados Unidos pedem que
Coreia do Norte devolva

mais restos mortais
Um funcionário do alto escalão do Departamento de Defesa

dos Estados Unidos informou  na sexta-feira (2) ter enviado uma
carta às Forças Armadas norte-coreanas pedindo cooperação na
recuperação dos restos mortais de soldados americanos que
morreram durante a Guerra da Coreia, na década de 1950.

Na quinta-feira (1º), o Pentágono convidou 300 membros de
famílias de soldados mortos para explicar-lhes o plano, baseado
num acordo assinado durante a primeira reunião de cúpula entre
os Estados Unidos e a Coreia do Norte, realizada em junho do
ano passado.

Kelly McKeague, chefe de uma agência responsável pelo pro-
jeto, explicou que a Coreia do Norte havia interrompido as con-
versações sobre esta questão desde que a segunda reunião de
cúpula foi suspensa em fevereiro.

Segundo McKeague, o Pentágono enviou a carta às forças da
Coreia do Norte em julho, depois de uma terceira reunião de
cúpula realizada em junho na zona desmilitarizada entre as duas
Coreias.

Segundo o chefe da agência, a carta salienta que a restituição
dos restos mortais poderia ser uma maneira de construir pontes
e autoconfiança para um futuro melhor entre os Estados Unidos
e a Coreia do Norte.

McKeague também disse que o governo dos Estados Unidos
vê a questão como humanitária, e gostaria de lidar com ela sepa-
radamente da questão da desnuclearização. (Agencia Brasil)

A Petrobras informou que
registrou lucro líquido de R$
18,9 bilhões no segundo trimes-
tre deste ano, um recorde histó-
rico. Nota divulgada pela estatal
informa que o resultado repre-
senta aumento de 368% em re-
lação ao lucro líquido do primei-
ro trimestre do ano (R$ 4 bi-
lhões) e 87% na comparação
com o segundo trimestre de
2018 (R$ 10,1 bilhões).

A principal explicação para o
lucro foi a conclusão da venda
de 90% da participação da Pe-
trobras na Transportadora Asso-
ciada de Gás S.A.(TAG), no va-
lor de R$ 33,5 bilhões, dos quais
R$ 2 bilhões foram usados para
liquidar dívida da transportado-
ra com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).

Também contribuíram para o
resultado o aumento do preço
internacional do petróleo e a va-
lorização do dólar frente ao real.

O Ebitda ajustado - lucros
antes de juros, impostos, de-

preciação e amortização - ficou
em R$ 32,7 bilhões no trimestre,
um aumento de 19% em relação
ao primeiro trimestre. O resulta-
do foi impactado pelos preços
mais elevados do petróleo, o mai-
or volume de venda de diesel e o
incremento nas margens da gaso-
lina, nafta e gás natural.

Dívida líquida
O fluxo de caixa livre foi

positivo pelo 17º trimestre con-
secutivo, somando R$ 11,3 bi-
lhões. Já a dívida líquida mante-
ve sua trajetória de queda em
US$ 83,7 bilhões no segundo
trimestre deste ano, uma redu-
ção de 12% em relação ao tri-

mestre anterior.
Os investimentos somaram

US$ 2,6 bilhões, sendo 82% em
atividades de exploração e pro-
dução. “Apresentamos um bom
resultado financeiro no segundo
trimestre, beneficiado principal-
mente pela venda da TAG, com
lucro líquido alcançando um re-
corde histórico de R$ 19 bi-
lhões. Continuaremos nossa tra-
jetória de geração de valor, com
foco nos ativos de maior retor-
no, como o pré-sal, e busca in-
cessante para redução de cus-
tos”, disse o presidente da Pe-
trobras, Roberto Castello Bran-
co, através da nota.

Segundo a Petrobras, a pro-
dução de petróleo e gás natural
da empresa alcançou 2,63 mi-
lhões de barris de óleo equivalen-
te por dia no segundo trimestre,
um aumento de 3,8% em relação
ao primeiro trimestre deste ano.
Somente nos campos do pré-sal,
a produção cresceu 12,7%, com
1,17 milhão de barris de petró-
leo por dia. (Agencia Brasil)

Governo reduz a zero alíquota
sobre diversos bens de capital

Portaria do Ministério da
Economia amplia a lista de bens
de capital que terão sua alíquo-
ta de imposto de importação
reduzida a zero. Bens de capi-
tal são maquinários, ferramen-
tas, instalações e outros tipos
de equipamentos utilizados
para a fabricação de produtos
para consumo. A medida foi pu-
blicada no Diário Oficial da
União de sexta-feira(2).

Por meio dessa portaria,
que começará a vigorar no pra-
zo de dois dias, o governo pre-
tende tornar equipamentos
desse tipo, que nem sempre
são produzidos no Brasil mas
que são necessários para a
modernização ou para o au-
mento da produção industrial,
mais acessíveis para o setor.
O governo já havia publicado 
portaria similar em maio.

Entre os equipamentos cita-
dos pela portaria há diversos ti-
pos de caldeiras, motores, ele-
vadores de escavadeiras, moto-
bombas, centrífugas, rotores,
fornos, cabeçotes, chapas, hi-
drolisadores, secadores, máqui-
nas de laminação, rotativas, fil-
tros, rotuladoras, embaladoras,
balanças, dosadores, enverniza-
dores, esmaltadores, lavadoras,
guinchos, propulsores, guindas-

tes, empilhadeiras, carenagens,
cintas, descasdadores, polido-
res, moedores, amassadeiras,
masseiras, tostadeiras, fatiado-
ras, serras, desfibradores, im-
pressoras, cilindros, tornos, per-
furadores, prensas, moinhos,
misturadores, pavimentadoras,
trançadeiras, trituradores, engre-
nagens, ultrassom, cabos e até
máquinas automáticas de café
expresso. (Agencia Brasil)

A produção de petróleo no
país caiu 6,4% na passagem de
maio para junho. Segundo dados
da Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP), foram produzidos
nos campos nacionais 2,557
milhões de barris de óleo por
dia. Na comparação com junho
do ano passado, a queda chegou
a 1,3%.

A produção de gás natural,
que somou 111 milhões de me-
tros cúbicos por dia, também
caiu 5,8% em relação a maio e

Produção de petróleo no país
recua 6,4% de maio para junho

3,3% a junho do ano passado. As
quedas na produção de gás e pe-
tróleo foram provocadas princi-
palmente pela parada para manu-
tenção da plataforma FPSO Ci-
dade de Mangaratiba, que opera
no Campo de Lula.

A produção da camada pré-
sal somou 1,551 milhão de bar-
ris de petróleo por dia, o que
representa 60,7% do total naci-
onal e 62,8 milhões de metros
cúbicos de gás natural por dia,
56,6% do total nacional. (Agen-
cia Brasil)

Inflação pelo IPC-S sobe em
7 capitais pesquisadas pela

FGV em julho
O Índice  de  Preços  ao

Consumidor Semanal (IPC-S)
registrou alta nas sete capitais
pesquisadas pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), na pas-
sagem de junho para julho
deste ano. O maior avanço foi
observado em Recife: 0,81
ponto percentual, ao passar
de uma deflação (queda de
preços) de 0,27% em junho
para uma inflação de 0,54%
em julho.

Em seguida, aparece a ci-
dade de Brasília, com uma alta
de 0,70 ponto percentual, ao
passar de uma deflação de
0,35% para uma inflação de
0,35% no período pesquisado.

As outras capitais regis-

traram as seguintes al tas:
Porto Alegre (0,36 ponto per-
centual, ao passar de -0,16%
para 0,20%), São Paulo (0,32
ponto percentual, ao passar
de 0,09% para 0,41%), Belo
Horizonte (0,14 ponto per-
centual, ao passar de 0,22%
para 0,36%), Rio de Janeiro
(0,20 ponto percentual, ao
passar de 0,03% para 0,23%)
e Salvador (0,09 ponto per-
centual, ao passar de 0,04%
para 0,13%).

A média nacional do IPC-S
avançou 0,33 ponto percentu-
al no período, ao passar de uma
deflação de 0,02% em junho
para uma inflação de 0,31% em
julho. (Agencia Brasil)

Diretor do Inpe será exonerado,
confirma MCTIC

F
ot

o/
F

er
na

nd
o 

F
ra

zã
o/

A
B

r

Petrobras

O ministro da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comunica-
ções, Marcos Pontes, decidiu
exonerar o diretor do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe), Ricardo Galvão, após
uma reunião entre os dois na tar-
de de sexta-feira (2), em Brasí-
lia. O anúncio foi feito pelo pró-
prio Galvão, em rápida declara-
ção a jornalistas. 

“Diante do fato, da maneira
como eu me expressei em rela-
ção ao presidente [Bolsonaro],
criou um constrangimento que é
insustentável. Então, eu serei
exonerado, mas ficará no meu
lugar uma pessoa que já me subs-
titui, com grande possibilidade
de nós continuarmos o desen-
volvimento da linha de ação”,
afirmou Galvão. Ele disse que
seu mandato é de quatro anos,
mas que o Regimento Interno do
órgão permite uma substituição
por decisão do ministro. “O mi-
nistro pode, é perfeitamente le-
gal, numa situação de perda de
confiança, substituir”, explicou. 

A assessoria do ministro
Marcos Pontes confirmou à re-
portagem da Agência Brasil
que a exoneração está decidida.
Em seu perfil no Instagram, o
ministro publicou o vídeo do
pronunciamento de Ricardo Gal-

vão a jornalistas e agradeceu o
trabalho do auxiliar à frente do
instituto. “Agradeço pela dedica-
ção e emprenho do Ricardo Gal-
vão à frente do Inpe. Tenho cer-
teza [de] que sua dedicação dei-
xa um grande legado para a ins-
tituição e para o país”, disse Pon-
tes. 

No último dia 19, em entre-
vista a correspondentes interna-
cionais, o presidente Jair Bolso-
naro disse que a divulgação de
informações sobre desmata-
mento feita pelo Inpe prejudica
o país em negociações comer-
ciais realizadas pelo governo
brasileiro com outros países. Na
ocasião, o presidente disse que
os dados de desmatamento atri-
buídos ao seu governo não eram
verdadeiros. Em entrevista ao
jornal O Estado de S. Paulo,
Galvão criticou a fala do presi-
dente afirmando que este fez
“acusações indevidas a pessoas
do mais alto nível da ciência bra-
sileira”. Galvão também reafir-
mou a validade científica dos
dados do instituto, que monito-
ra áreas florestais desde a déca-
da de 1970.

A polêmica começou no iní-
cio do mês, quando o Inpe infor-
mou que o desmatamento na
Amazônia Legal brasileira atin-

giu 920,4 quilômetros quadra-
dos em junho, um aumento de
88% em comparação com o
mesmo período do ano passado.
Na quinta-feira (1º), em entre-
vista coletiva no Palácio do Pla-
nalto, o ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Salles, exibiu
imagens de satélite para de-
monstrar que pelo menos 31%
do total do desmatamento apu-
rado em junho ocorreram em
anos anteriores, principalmente
em 2017 e 2018, mas só foram
computados depois.

De acordo com o ministro,
para chegar a essa conclusão,
foram analisadas imagens de
56% das áreas desflorestadas em
junho indicadas pelo Sistema de
Detecção do Desmatamento em
Tempo Real (Deter).

O Deter é usado desde 2004
para detectar o desmatamento
em tempo real em áreas maio-
res do que 3 hectares (30 mil
metros quadrados). Utilizando
imagens dos satélites WFI/
CBERS 4 e AWiFS/IRS, que co-
brem a Amazônia a cada cinco
dias, o sistema emite alertas de
desmatamento que servem de
apoio às ações de fiscalização do
Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis (Ibama). Só em ju-

nho deste ano, foram emitidos
3.250 alertas.

Segundo o Inpe, o sistema
não deve ser entendido como
taxa mensal de desmatamento.
“A cobertura de nuvens, intensa
na região amazônica, pode im-
pedir que uma área de devasta-
ção seja identificada no mês que
ela ocorre, e só apareça quando
a visibilidade melhorar”, diz o
órgão. Além do lapso temporal,
Ricardo Salles destacou que
houve sobreposição de imagens
de desmatamento.

No pronunciamento aos jor-
nalistas, Ricardo Galvão tam-
bém elogiou o ministro e ressal-
tou que o trabalho do Inpe será
preservado. “A reunião foi exce-
lente, foi muito construtiva, o
ministro conversou comigo de
uma forma muito cortês. O que
eu fiquei muito feliz na conver-
sa com o ministro é a preserva-
ção do Inpe. Claro, com o meu
discurso com relação ao presi-
dente, criou constrangimentos.
No entanto, eu tinha uma preo-
cupação muito grande [de] que
isso fosse respingar no Inpe. Não
vai acontecer. O ministro, inclu-
sive, nós discutimos em detalhe
como vai ser a continuação da
administração do Inpe.” (Agen-
cia Brasil)

Governo de SP fará Missão China para
ampliar cooperação e atrair investimentos

O Governador João Doria, o
Secretário de Relações Interna-
cionais, Julio Serson, e a Secre-
tária de Desenvolvimento Econô-
mico, Patrícia Ellen, apresenta-
ram na sexta-feira (2), no Palá-
cio dos Bandeirantes, os obje-
tivos da próxima missão inter-
nacional, em busca de investi-
mentos para o Estado São Pau-
lo. Na segunda-feira (5), Doria
desembarca em Pequim e fica
até o próximo domingo (11),
com agenda também nas provín-
cias de Xian e Xangai.

“Essa é a quarta missão em-
presarial de São Paulo no mer-
cado externo. A Missão China, a
maior de todas. Teremos duas ino-
vações, pois estamos levando 35
empresas brasileiras para o con-
tato direto com investidores in-
ternacionais. O segundo fator ino-
vador é a abertura do escritório
da InvestSP em Xangai, na China,
na próxima sexta-feira (9). O es-
critório vai ser um ponto de apoio
para as empresas brasileiras, lo-
calizadas em São Paulo, na expor-

tação de produtos e serviços.
Além de apoiar o Governo no
programa de desestatização, que
é parte significativa na agenda de
relação com a China”, afirmou o
Governador.

No primeiro dia em Pequim,
na segunda-feira (5), Doria par-
ticipa do seminário Doing Busi-
ness in São Paulo and China (Fa-
zendo negócios em São Paulo e
China), evento promovido pela
agência de promoção de investi-
mentos do Governo de São Pau-
lo, InvestSP e Bank of China, na
sede da instituição financeira. O
Governador vai apresentar o se-
minário “O Potencial Econômi-
co e de Negócios do Estado de
São Paulo”.

Em seguida, o Professor
Zhou Jingtong, economista do
Instituto Financeiro do Bank of
China falará sobre “O mercado
chinês e o potencial de negócios
para as empresas paulistas”. Ao
término do encontro, represen-
tantes de InvestSP e Bank of Chi-
na assinam o primeiro protocolo

de intenções da viagem.
O Governador almoça com

Chen TingKe, Diretor-Geral da
Sinosure, seguradora chinesa de
crédito que garante financiamen-
tos para os projetos em execu-
ção e futuros. Durante a tarde,
apresenta os projetos de deses-
tatização no GRI China-Latam
Infrastructure Summit& Week.

Na sequência, Doria partici-
pa de mais duas reuniões de tra-
balho. A primeira com o Presi-
dente do Fundo de Cooperação
Industrial para Expansão e Capa-
cidade Produtiva Brasil-China,
Han Hong Mei. A segunda, com
o Presidente da China Railway
Construction Corporation
(CRCC), Chen Feng Jian. Em
ambos os encontros, o Governa-
dor apresentará o projeto de de-
sestatização com foco nos seto-
res rodoviário, ferroviário, me-
troviário, hidroviário, aeroportu-
ário e portuário.

“Até 2010, aproximadamen-
te, os investimentos chineses se
concentravam em projetos para o

abastecimento de alimentos e
energia da China. Mesmo que ain-
da hoje as matérias-primas sejam
fundamentais nessa relação, hoje
os alvos são indústria automoti-
va, telecomunicações, energia
não convencional e serviços fi-
nanceiros. São Paulo é um esta-
do global, e a China desempenha
um papel fundamental para o
aquecimento da economia, gera-
ção de emprego e renda”, afirmou
o Secretário, Julio Serson.

No final do primeiro dia da
viagem, o Governador recebe a
delegação empresarial paulis-
ta em um coquetel de boas-
vindas no Hotel St. Regis.
Cerca de 35 empresários são
aguardados, entre eles Rober-
to Padovani (Banco Votoran-
tim), Priscila Belmonte Silva
(Colormaq),  Colin James
Francis (Café Santa Monica),
José Veloso Dias Cardoso
(Abimaq),  Evandro Gussi
(Unica), Frederico Humberg
(AgriBrasil) e Ricardo Gracia
(Calçados Kidy).
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O cumprimento das metas
previstas no Plano Nacional de
Educação (PNE) pode ajudar o
Brasil a concluir, em 2024,
70% das metas previstas para
2030, pelo quarto Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável
(ODS4). A constatação é do
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), obtida a
partir de um levantamento que
retrata a implementação do
ODS4 no país, tendo por base
indicadores de 2016 e 2017.

Assinada por 193 países, a
Agenda 2030 aponta 10 metas
visando à educação inclusiva,
equitativa e de qualidade e à pro-
moção de oportunidades de
aprendizagem para os estudantes
brasileiros. No caso do ODS4,
foram estabelecidas metas para
sua implementação tanto para a
educação infantil como para os
ensinos fundamental, médio,
profissionalizante e superior.

Há também metas para a dis-
seminação de conteúdos relaci-
onados à sustentabilidade, à in-
fraestrutura das escolas, ao
apoio a países menos desenvol-
vidos e à criação de garantias
para melhores condições de tra-
balho para os professores.

No Brasil, o ODS4 conta
com um relevante aliado: o PNE
(2014-2024), que fixa 20 metas
a serem cumpridas até 2024.
Entre as metas, estão a univer-
salização da educação, o ensino
em tempo integral na educação
básica, a ampliação do ensino
técnico e superior e a valoriza-
ção dos professores.

Educação infantil e pré-
escolar

De acordo com o levanta-
mento do Ipea, não deverá haver
problemas mais complicados
para que o país atinja a meta de
prevista para o acesso à educa-
ção infantil, uma vez que 93,7%
das crianças com idade entre 4
e 5 anos já estão matriculadas na
pré-escola. A meta é de chegar à
marca de 100% até 2030.

No caso de crianças com ida-
de até 3 anos, o estudo revela que
pouco mais de um terço fre-
quenta creche. Esse dado, espe-
cificamente, é considerado “sé-
rio” pelos pesquisadores pelo
fato de implicar também dificul-
dades para o acesso das mães ao
mercado de trabalho.

Ensino fundamental e
médio

Segundo o Ipea, 98% das cri-
anças de 6 a 14 anos estavam
matriculadas no ensino funda-
mental no ano de 2016. Ese per-
centual, no entanto, cai para 70%
quando o recorte abrange jovens
de 15 a 17 anos frequentando o
ensino médio.

“O acesso ao ensino funda-
mental e médio não é um pro-
blema no Brasil, pois 98% das
crianças e adolescentes de 6 a
14 anos de idade estão matricu-
ladas na escola”, diz o estudo. “O
desafio brasileiro para cumprir
a meta 4.1 do ODS4 é a qualida-
de e a equidade no sistema es-
colar”, acrescenta.

Na avaliação do Ipea, o per-
centual de alunos que não con-

cluíram o ensino fundamental e
médio na idade adequada é alto.
“Apesar da universalização do
acesso ao ensino fundamental, é
preocupante que, em 2017, um
quarto dos jovens não concluiu
o ensino fundamental na idade
esperada”, conclui o estudo de-
senvolvido pelos pesquisadores
Milko Matijascic e Carolina
Rolon.

Tempo integral e infraes-
trutura

Para cumprir essa meta, o
Ipea sugere a oferta de ensino em
tempo integral, “pois uma mai-
or permanência dos alunos na
escola permite atingir um pata-
mar maior de aprendizagem, so-
bretudo para as crianças e os jo-
vens que apresentam maiores di-
ficuldades de aprendizagem e
menores recursos materiais”.

O Ipea alerta que é preciso
melhorar a infraestrutura escolar,
para o cumprimento do ODS4,
tema que demanda ações especí-
ficas, mas “não está focado de for-
ma adequada” no Plano Nacional
de Educação. O acesso à internet
banda larga e a salas de informáti-
ca, exemplifica a pesquisa, “são
recursos didáticos presentes ape-
nas em cerca da metade das es-
colas brasileiras”.

Equidade
No caso do ensino superior,

o Ipea destaca o benefício pro-
porcionado por iniciativas como
o Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies), o Programa Uni-
versidade para Todos (ProUni) e

o Programa de Apoio a Planos
de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais
(Reuni). Na avaliação do Ipea,
esses planos “contribuem para
que o país atinja a meta de asse-
gurar a equidade de acesso e per-
manência à educação profissio-
nal e à educação superior de qua-
lidade, de forma gratuita ou a
preços acessíveis”.

Os resultados, no entanto,
ainda mostram que o acesso ao
ensino superior continua “desi-
gual e restrito”, uma vez que ape-
nas um quarto dos jovens de 18
a 24 anos cursava ou já tinha
completado o ensino superior.

Negros e mulheres
Entre os que cursam o ensi-

no superior, a desigualdade mais
evidente está relacionada à cor
da pele. “Apesar dos programas
federais, as desigualdades de
acesso ao ensino superior são
significativas. As cotas aumen-
taram o número de negros cur-
sando o ensino superior, mas,
em 2017, a proporção de jo-
vens negros que cursam este
nível de ensino é pouco mais
da metade da proporção de jo-
vens não negros no ensino supe-
rior”, diz o estudo.

As mulheres são mais esco-
larizadas que os homens. Em
2017, havia 57% de mulheres
matriculadas no ensino superi-
or; e 55,7% na educação profis-
sional e técnica. No caso dos
homens, os percentuais estavam
em 43% e 44,3%, respectiva-
mente. (Agencia Brasil)

Relatório tem mais de 900 denúncias
de agressão a presos no Rio

Levantamento da Defensoria
Pública do Estado do Rio de Ja-
neiro mostra que, em um perío-
do de 10 meses, três pessoas por
dia denunciaram terem sido
agredidas física ou psicologica-
mente após prisão em flagrante.

O estudo abrange os meses
de agosto de 2018 a maio deste
ano e contabiliza 931 relatos de
agressão. Parte dos relatos foi
denunciada durante audiências
de custódia.

O estudo foi apresentado  na
sexta-feira (2) no Seminário
pelo Fim da Tortura, que ocorre
na sede do órgão, no centro do
Rio de Janeiro.

Policiais militares foram
apontados como os agressores
em 82% dos casos denunciados,
com 687 denúncias. Policiais
civis seriam os agressores em
60; guardas municipais e agen-
tes penitenciários, em 15; e mi-
litares do Exército, em 14.

Segundo os denunciantes,
760 agressões ocorreram no lo-
cal da prisão em flagrante, en-
quanto 36 teriam sido cometi-
das já nas delegacias. A unidade
prisional e a viatura policial tam-
bém figuram entre os locais
com mais denúncias, com 19 e
13 casos, respectivamente.

A defensora pública Maria-
na Castro afirmou que os núme-
ros apontam para a necessidade
de mudanças na formação dos
policiais militares e do comba-
te à lógica de guerra contra o
crime. “Isso inclui um discurso
de relativização dos direitos do
inimigo.”

Lesões aparentes
Os dados registram que as

denúncias de agressão física so-
mam 869 casos, incluindo 399
de socos, 432 de chutes, 312 de
tapas no rosto e 70 de utilização
de sacos plásticos para sufoca-
mento. Há ainda relatos de pau-
ladas, prisões, choques, cortes e
queimaduras.

Em 57% dos casos, as agres-
sões deixaram lesões aparentes que
podiam ser identificadas no mo-
mento da audiência de custódia.

Há ainda 311 casos que in-
cluem denúncias de violência
psicológica, entre os quais fo-
ram registrados relatos de ame-
aças de morte (130) e arma
apontada para a cabeça (72).

A defensora pública alerta
que existe na sociedade e nas
instituições uma naturalização
estrutural de agressões como
parte das prisões.

“Isso perpassa inclusive o
poder judiciário e o próprio mi-
nistério público, que muitas ve-
zes não tratam esses casos com
um olhar de enxergar a gravidade
que eles traduzem”, disse a

defensora.”Essas situações são
tratadas como comuns e até tal-
vez esperadas em uma situação de
prisão e de combate ao crime.
Existe na sociedade em geral uma
ideia de que isso faz parte.”

Mariana Castro conta que,
mesmo quando há exames de
corpo de delito comprovando as
agressões, muitas vezes os juí-
zes não entendem que a tortura
macularia a legalidade do fla-
grante, o que, segundo ela, está
previsto pela legislação e trata-
dos internacionais.

Perfil dos agredidos
A Defensoria Pública tam-

bém conseguiu identificar no
levantamento que as agressões
são mais frequentes contra pre-
tos e pardos, seguindo a catego-
rias de raça do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Os dois grupos somam
82,6% dos casos, enquanto os
brancos sofreram 17% das
agressões denunciadas.

“Existe, sim, um viés racial.
É como se, de fato, em uma vi-
são racista, que é muito arraiga-
da na sociedade, estrutural e
muitas  vezes inconsciente, o
negro é visto como um sujeito
de menos direitos.”

Entre cada quatro possíveis
vítimas de agressão, três não ti-
nham o ensino fundamental com-
pleto. Ao todo, foram 590 pes-
soas com esse nível de escola-
ridade entre os agredidos, en-
quanto, na outra ponta, em três
casos pessoas de nível superior
completo relataram ter sofrido
violência. Também foi levanta-
do que 97% das vítimas dos su-
postos casos de agressão são
homens, enquanto 2,8% são
mulheres.

O respaldo de parcelas da
sociedade a esse tipo de vio-
lência, na visão da defensora,
passa por uma falsa ideia de que
é possível relativizar os direi-
tos de um grupo de cidadãos
sem que os direitos de todos
sejam atingidos.

“Ainda que a pessoa seja acu-
sada de um crime, ela não pode
ser despojada de seus direitos.
ela não perde seu status de indi-
víduo titular de direitos”, lembra
Mariana Castro.”As pessoas mui-
tas vezes esquecem que quando
você flexibiliza os direitos de um,
para que os seus direitos sejam
flexibilizados, é um passo. As coi-
sas vão em escalada. As pessoas
sempre acham que os direitos de-
las não vão ser flexibilizados, o
que não é verdade”.

Procurada pela Agência Bra-
sil, a Secretaria de Estado de
Polícia Militar do Rio de Janei-
ro afirmou que não compactua
com qualquer desvio de conduta

ou excessos cometidos por po-
liciais. “A Corregedoria da PM
apura com extremo rigor todas
as denúncias que caminhem nes-
se sentido, assim como se man-
tém integralmente à disposição
para colaborar com todos os pro-
cedimentos apuratórios condu-
zidos pelas esferas judiciais”,
disse a nota, que também infor-
ma os contatos da Corregedoria
da Polícia Militar que estão à
disposição dos cidadãos: o
Whatsapp (21) 97598-4593, o
telefone (21) 2725-9098 ou e-
mail denuncia@cintpm.rj.gov.br.

A Secretaria de Estado de

A Justiça do Rio de Janeiro
ouviu na  sexta-feira (2) tes-
temunhas do processo sobre
os homicídios da vereadora
Marielle Franco e do moto-
rista Anderson Gomes, ocor-
ridos em março do ano pas-
sado. A audiência de instru-
ção, na 4ª Vara Criminal da
cidade do Rio de Janeiro, está
marcada para as 14h.

Como o processo corre em
segredo de Justiça, no entanto,
a assessoria de imprensa do
Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro (TJRJ) não informou
quem será ouvido. A imprensa

Justiça ouve testemunhas do
caso Marielle Franco

tampouco poderá acompanhar
a audiência.

Respondem pelo homicí-
dio os ex-policiais Ronnie Les-
sa (reformado) e Élcio Quei-
roz (expulso da Polícia Mili-
tar). A vereadora Marielle
Franco e seu motorista Ander-
son Gomes foram assassinados
com vários tiros dentro do car-
ro da parlamentar, no centro do
Rio de Janeiro.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa do TJRJ, ain-
da não há previsão de data
para o julgamento do caso.
(Agencia Brasil)

Polícia do Rio apreende
 162 facas em diferentes

pontos da cidade
Nos últimos cinco dias, po-

liciais militares e agentes civis
da Operação Segurança Presen-
te apreenderam 208 armas bran-
cas, entre as quais 162 facas,
com a população em diferentes
pontos da cidade. Desde a última
segunda-feira (29), as equipes têm
intensificado as abordagens e
ações em locais usados como es-
conderijos  para esse tipo de ob-
jeto, que pode servir para cometi-
mento de crimes. A abordagem à
população de rua foi determinada
pelo governador Wilson Witzel,
após a morte de duas pessoas  es-
faqueadas  por um morador de
rua no último domingo (28).

Nesse dia, Plácido Correa de
Moura, de 44 anos, armado com
uma faca, matou o professor de
educação física Marcelo Henri-
que Correia Reis, de 35 anos,
quando este parou o carro em um
sinal de trânsito no bairro da La-
goa, zona sul do Rio.

O crime ocorreu na Rua Abe-
lardo Lobo por volta das 12h, em
local de grande movimento de
pedestres e carros e considerado
um ponto nobre da cidade. Antes
dele, Plácido já tinha atacado, no
mesmo local, o engenheiro elé-
trico João Napoli, de 34 anos, que
parou o carro no sinal de trânsito
da rua, que fica nas imediações da
entrada do Túnel Rebouças. Ima-
gens de câmeras mostram que o
morador de rua esperou o carro
parar para atacar João Napoli.

A namorada de João, Caroli-
ne Moutinho, saiu do banco do
carona e também foi ferida a faca
por Plácido. João morreu na
hora e Caroline ficou internada
no Hospital Miguel Couto, e já
recebeu alta médica. Ela foi ata-
cada quando correu para ajudar
o namorado.

Plácido foi baleado e preso
por policiais militares. Na ten-
tativa de prisão, mais três pes-
soas foram feridas.

João e Caroline namoravam
há seis anos. Em sua conta no
aplicativo Instagram ela publi-
cou, há um mês: “Eu não preci-
so de um dia para comemorar a
sorte do nosso encontro”. Eles
iriam se casar dentro de três se-
manas.

Outro ferido a faca
No final da noite de quinta-

feira, (1º), um turista argentino,
que não teve o nome revelado,
caminhava na Rua Paula Freitas,
perto do calçadão de Copacaba-
na, com a namorada, quando foi

abordado por um homem, que se-
ria um vendedor ambulante. Como
não quis comprar o produto que o
ambulante vendia, foi atacado e
acabou ferido. A namorada do tu-
rista nada sofreu. O agressor fu-
giu, em seguida. Nada foi leva-
do da vítima.

De acordo com a Polícia
Militar, o turista foi ferido no
peito e no braço. A vítima foi le-
vada para a unidade pronto aten-
dimento (UPA) do bairro e depois
transferida para o Miguel Couto,
no Leblon. Ele foi atendido e li-
berado de madrugada. Os feri-
mentos não foram profundos.

A Polícia Civil informou que
o caso está sendo investigado
pela Delegacia de Atendimento
ao Turista. Diligências estão em
andamento em busca de imagens
e testemunhas.

Apreensões na semana
Só na região do centro da ci-

dade os agentes recolheram 45
facas, cinco estiletes e um cani-
vete em diferentes locais como
Praça XV, Largo da Carioca e
Avenida Rio Branco. Em Copa-
cabana, as equipes retiraram 34
facas das ruas.  Em Ipanema fo-
ram 27 facas, cinco estiletes, seis
tesouras, um serrote e oito bar-
ras de ferro. Na Lagoa, os agen-
tes encontraram uma marreta,
duas facas e uma barra de ferro.
O Leblon Presente apreendeu
seis facas, uma tesoura, uma cha-
ve de fenda e um estilete.

Na Lapa, as equipes  encon-
traram 17 facas,  um estilete,
uma tesoura e um serrote
 escondidos em bueiros, arbus-
tos, lixeiras, ralos e outros lo-
cais. No Parque do Flamengo, o
Aterro Presente recolheu  12 fa-
cas - três foram apreendidas du-
rante abordagem.  As três pesso-
as  que portavam as facas foram
encaminhadas à 9ª DP.

Na zona norte, policiais e
agentes civis do Méier Presen-
te encontraram 14 facas, dois es-
tiletes e duas tesouras  escondi-
das em bueiros e árvores. O ma-
terial foi levado para a 26ª DP. O
Tijuca Presente encontrou uma
faca junto com os pertences de
um morador de rua que dormia em
um banco na Praça Saens Peña. Ele
foi levado para a delegacia de po-
lícia do bairro.

Em Niterói, na região me-
tropolitana, os agentes encontra-
ram em abordagens uma faca,
um estilete e duas chaves de fen-
da. (Agencia Brasil)

Administração Penitenciária dis-
se que apura todas as denúncias
recebidas. “Caso sejam compro-
vadas as informações, um pro-
cesso de sindicância é iniciado
pela Corregedoria. Ressaltamos
que a Seap repudia, com veemên-
cia, qualquer ato de violência
realizado dentro das unidades
prisionais.”.

Em nota, o Comando Mili-
tar do Leste informou não po-
der se pronunciar enquanto
não tiver acesso ao relatório
da Defensoria Pública, o que
foi  pedido na sexta-
feira.(Agencia Brasil)

Nossa Senhora do Ó Participações S.A. - CNPJ/MF nº 12.970.783/0001-15 - NIRE 35.300.385.861
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária. Em 12/04/2019, às 16h, na sede social. Mesa: Presidente - Luiz 
Augusto Saraiva; Secretário - Antonio Carlos Lourenço Marques. Convocação: dispensada, presença da totalidade do capital 
social. Deliberações: a) a outorga de garantia para operação de SWAP, consubstanciada nas notas promissórias referentes 
ao contrato de empréstimo internacional nº VI0424IF01, nos respectivos valores de USD 8,658,670.13, e USD 972,883.68, 
perante o Banco Itaú Unibanco S/A, em favor da empresa Viação Santa Brígida Ltda., e b) autorizada a administração da 
Sociedade a assinar todos os documentos pertencentes à operação em objeto e realizar todos os atos necessários para o 
cumprimento das deliberações ora aprovadas. São Paulo, 12 de abril de 2019. Luiz Augusto Saraiva - Presidente; Antonio 
Carlos Lourenço Marques - Secretário. JUCESP 399.760/19-2 em 25/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025108-03.2017.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a).
Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JACKSON JESUS
FERREIRA, CPF 458.027.668-08, que lhe foi propost a uma ação de Busca e Apreensão Em
Alienação Fiduciária, por parte de Banco Itaucard S/A, relativa ao veículo marca Fiat, modelo Uno
Way 1.0, cor verde, ano 201 1, placa EUX2445, chassi 9BD195162C0165393, apreendido em
06.12.2017, haja vista o inadimplemento da cédula de crédito bancário nº 30410-29633906 (saldo
devedor em 11/07/2019: R$ 18.675,65). Encontrando-se o réu 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, o réu 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 julho de 2019.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0003055-54.2018.8.26.0704.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do
Foro Regional XV – Butantã, Estado de São
Paulo, Dr(a). Mônica de Cássia Thomaz Perez
Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) SUNG JUN MIN, Brasileiro, Diretor, CPF
233.350.888-40, por este Juízo, tramita de uma
ação de Cumprimento de Sentença, proposta
por Sistema Integrado de Educação e Cultura
Ltda. S/C SINEC, na qual foi efetuado o bloqueio
da quantia de R$ 696,27, via BACENJUD, em
conta de sua titularidade. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, que fluirá após do
decurso do prazo do presente edital, comprove
a impenhorabilidade da referida quantia (art.
854, § 3º, do CPC), após o que, sem
manifestação, referida quantia será levantado
pelo credor. 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 maio de 2019.      02 e 03.08

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0040496-72.2017.8.26.0100. O
MM. Juiz de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Regis de
Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Iris Raele Buzetto, CPF 990.077.978-
91, que lhe proposta uma ação de Cumprimento
de Sentença por parte de Sociedade Unificada
Paulista de Educação e Comunicação Supero –
EC Ltda, na qual foi efetuado o bloqueio da
quantia de R$ 1.484,54, via Bacenjud, em contas
de sua titularidade. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de
05 dias, que fluirá após do decurso do prazo do
presente edital, comprove a impenhorabilidade
da referida quantia (art. 854, § 3º, do CPC), após
o que, sem manifestação, referida quantia será
levantada pelo credor. 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.  02 e
03.08

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES



São Paulo, 3, 4 e 5 de agosto de 2019 Página 5Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

2018 2017
Receita Líquida 26.435,93 13.649,68
Custo dos Imóveis Vendidos e Serviços - -
Lucro Bruto 26.435,93 13.649,68
Receitas (Despesas): Administrativas (375,44) (4.041,15)
Outras receitas operacionais - -
Lucro antes das receitas 
 e despesas financeiras 26.060,49 9.608,53
Receitas financeiras 5,61 -
Despesas financeiras (21,05) (152,74)
Resultado Financeiro (15,44) (152,74)
Resultado antes do IR e 
 da Contribuição Social 26.045,05 9.455,79
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente (116,50) (2.092,93)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido 2.635,06 2.454,34
Lucro líquido do exercício 28.563,61 9.817,20

NORTH YORK EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ: 07.335.517/0001-80 NIRE: 35300322304

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em reais)

ATIVO 2018 2017
Circulante 365.730,51 339.190,10
Caixa e equivalentes de caixa 200,00 461,51
Contas a Receber de Clientes 365.530,51 338.728,59
Não circulante 2.146.556,32 2.274.629,39
Contas a Receber de Clientes - 1.165,15
Partes Relacionadas 2.147.062,41 2.145.391,17
Total do ativo 2.512.792,92 2.485.746,42

BALANÇO PATRIMONIAL  DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Fernando Miziara de Mattos Cunha - Diretor
Marcos Rosa da Silva Júnior

Gerente Contábil e Fiscal - CRC 1SP 243784/O-6

PASSIVO 2018 2017
Circulante 62.558,72 55.116,98
Fornecedores - 51,86
Impostos e contribuições a recolher 5.109,03 4.756,33
Dividendos a pagar 57.449,69 50.308,79
Não circulante 21.056,89 22.874,84
Impostos e contribuições diferidos 21.056,89 22.874,84
Patrimônio líquido 2.429.177,31 2.407.754,60
Capital Social 2.000,00 2.000,00
Reserva legal 400,00 400,00
Reserva de Lucros 2.426.777,31 2.405.354,60
Total do passivo e patrimônio líquido 2.512.792,92 2.485.746,42

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, vimos com satisfação submeter à consideração de V. Sas as Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2018 e 2017, da empresa North York Empreendimentos S/A. Agradecemos a colaboração recebida e continuamos ao inteiro dispor de V.Sas, em nossa sede social, para quaisquer esclarecimentos relativos às contas
prestadas. São Paulo, 31 de Dezembro de 2018. A Administração.

Saldos em
Capital 

Social
Reserva 

de Lucros
Reserva 

legal Total
 31/12/2016 2.000,00 2.397.991,70 400,00 2.400.391,70
Lucro líquido do exercício           - 9.817,20 - 9.817,20
Distribuição de dividendos        - (2.454,30) - (2.454,30)
Saldos em 
 31/12/2017 2.000,00 2.405.354,60 400,00 2.407.754,60
Lucro líquido do exercício           - 28.563,61 - 28.563,61
Distribuição de dividendos        - (7.140,90) - (7.140,90)
Saldos em 
 31/12/2018 2.000,00 2.426.777,31 400,00 2.429.177,31

1. A sociedade tem por objetivo: o loteamento de terrenos, a incorporação imobiliária e venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda. 2. As
demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades
por Ações - Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados pelos órgãos reguladores. 3. A carteira de clientes é representada por clientes objeto da venda de imóveis e
possui a garantia do próprio imóvel objeto da venda. 4. O capital social subscrito e integralizado é representado por 2.000 ações, no valor de R$ 1,00 cada uma.

2017 2016
Receita Líquida 13.649,68 47.698,56
Custo dos Imóveis Vendidos e Serviços - -
Lucro Bruto 13.649,68 47.698,56
Receitas (Despesas): Administrativas (4.041,15) (4.319,72)
Outras receitas operacionais - 168,97
Lucro antes das receitas e despesas 
financeiras 9.608,53 43.547,81
Receitas financeiras - 176,75
Despesas financeiras (152,74) (1,83)
Resultado Financeiro (152,74) 174,92
Resultado antes do IR e da Contribuição 
Social 9.455,79 43.722,73
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente (2.092,93) (456,07)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido 2.454,34 (965,99)
Lucro líquido do exercício 9.817,20 42.300,67

NORTH YORK EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ: 07.335.517/0001-80 NIRE: 35300322304

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em reais)

ATIVO 2017 2016
Circulante 339.190,10 202.560,57
Caixa e equivalentes de caixa 461,51 640,91
Contas a Receber de Clientes 338.728,59 201.919,66
Não circulante 2.146.556,32 2.274.629,39
Contas a Receber de Clientes 1.165,15 217.660,22
Partes Relacionadas 2.145.391,17 2.056.969,17
Total do ativo 2.485.746,42 2.477.189,96

BALANÇO PATRIMONIAL  DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PASSIVO 2017 2016
Circulante 55.116,98 48.560,54
Fornecedores 51,86 51,86
Impostos e contribuições a recolher 4.756,33 654,19
Dividendos a pagar 50.308,79 47.854,49
Não circulante 22.874,84 28.237,72
Impostos e contribuições diferidos 22.874,84 28.237,72
Patrimônio líquido 2.407.754,60 2.400.391,70
Capital Social 2.000,00 2.000,00
Reserva de Lucros 2.405.354,60 2.397.991,70
Reserva legal 400,00 400,00
Total do passivo e patrimônio líquido 2.485.746,42 2.477.189,96

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, vimos com satisfação submeter à consideração de V. Sas as Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, da empresa North York Empreendimentos S/A. Agradecemos a colaboração recebida e continuamos ao inteiro dispor de V.Sas, em nossa sede social, para quaisquer esclarecimentos 
relativos às contas prestadas. São Paulo, 31 de Dezembro de 2017. A Administração.

Saldos em
Capital 

Social
Reserva 

de Lucros
Reserva 

legal Total
 31/12/2015 2.000,00 2.366.266,20 400,00 2.368.666,20
Lucro líquido do exercício          - 42.300,67 - 42.300,67
Distribuição de dividendos       - (10.575,17) - (10.575,17)
Saldos em 
 31/12/2016 2.000,00 2.397.991,70 400,00 2.400.391,70
Lucro líquido do exercício          - 9.817,20 - 9.817,20
Distribuição de dividendos       - (2.454,30) - (2.454,30)
Saldos em 
 31/12/2017 2.000,00 2.405.354,60 400,00 2.407.754,60

1. A sociedade tem por objetivo: o loteamento de terrenos, a incorporação imobiliária e venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda. 2. As
demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades
por Ações - Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados pelos órgãos reguladores. 3. A carteira de clientes é representada por clientes objeto da venda de imóveis e
possui a garantia do próprio imóvel objeto da venda. 4. O capital social subscrito e integralizado é representado por 2.000 ações, no valor de R$ 1,00 cada uma.

Fernando Miziara de Mattos Cunha - Diretor
Marcos Rosa da Silva Júnior

Gerente Contábil e Fiscal - CRC 1SP 243784/O-6

Balanço Patrimonial Nota 2017 2016
Ativo/Circulante 55 42
Disponível 2.1.1 55 42
Ativo Não Circulante 228 228
Outras Contas a Receber 2.1.3 228 228
Permanente 24.527 34.636
Investimentos 4 17.651 34.636
Intangível 5 6.876 -
Total do Ativo 24.810 34.906
Passivo/Circulante 935 866
Credores Diversos 2.1.4 935 866
Passivo Não Circulante 5.329 6.662
Contas a Pagar 2.1.4 5.329 6.662
Patrimônio Líquido 18.546 27.378
Capital Social 6 29.904 29.904
Reserva Legal 7 26 26
AFAC 2.1.4 443 172
Prejuizos Acumulados (15.657) (2.724)
Lucro do Exercicio 3.830 -
Total do Passivo 24.810 34.906

Demonstração do Resultado 2017 2016
(+/-) Despesas e Receitas Operacionais 3.830 515
Despesas Administrativas (884) (100)
Despesas Tributárias - (1)
Despesas Financeiras (115) (20)
Outras Receitas Operacionais 85 -
Resultado em Participaçoes Societárias 4.744 637
(=) Resultado Líquido do Exercício 3.830 515

Ghelfond Participações S.A.
CNPJ: 19.374.524/0001-70

Relatório da Diretoria aos Acionistas em Exercícios Findos encerrado em 31/12/2017 e 31/12/2016 - R$ mil
Senhores Acionista: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2017, acompanhadas
das respectivas Notas Explicativas, permanecendo esta Diretoria ao inteiro dispor do Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que desejarem. São Paulo, 31/12/2017. A Diretoria.

referentes ao exercício findo em 31/12/2017 foram preparadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições 
contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 alteradas pela Lei 
nº 11.638/07, nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados pelos 
órgãos reguladores. Na elaboração das demonstrações financeiras é 
necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e 
outras transações. As demonstrações financeiras da Companhia incluem, 
portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, 
provisões necessárias para passivos contingentes, determinações de 
provisões para imposto de renda e outras similares. Os resultados reais 
podem apresentar variações em relação às estimativas. A administração 
monitora e revisa periódica e tempestivamente estas estimativas e suas 
premissas. 2.1. Principais práticas contábeis adotadas: 2.1.1 Caixa e 
equivalentes de caixa: Compreendem depósitos bancários a vista e 
aplicações financeiras, as quais são registradas aos valores de custo 
acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, de acordo 
com as taxas pactuadas e não superam o valor de mercado. 2.1.2 
Imobilizado: Representado pelos bens da sociedade e são demonstrados ao 
custo de aquisição, reduzido pela depreciação e/ou amortização calculada 
pelo método linear. 2.1.3 Demais Ativos Circulantes e não circulantes: 
São apresentados ao valor de custo ou realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e variações incorridas. 2.1.4 Demais Passivos 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
1. Contexto Operacional: A Sociedade Ghelfond Participações S.A. 
constituída em 06/12/2013, tendo como objetivo principal Holding de 
Instituições não Financeiras. 2. Apresentação das Demonstrações 
Contábeis e principais práticas contábeis: As demonstrações contábeis 

         
       

      
      

Demonstração do Fluxo de Caixa
Descrição 2017 2016
Lucro líquido do exercício 3.830 515
(+/-) Itens que não afetam o caixa operacional
(-) Ajustes exercícios anteriores 9.103 -
(-) Depreciação e Amortização (1.857) -

7.246 -
(+/-) Fluxo de caixa das atividades operacionais
Outros ativos (10.096) (11.325)
Outros passivos (993) 7.700
(=) Caixa líquido das atividades operacionais (11.089) (3.626)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de Capital - 3.104
(=) Caixa líquido das atividades de financiamentos - 3.104
(=) Aumento / redução líquido de caixa (13) (6)
Caixa no início do período 42 48
Caixa no final do período 55 42
(=) Aumento / redução líquido de caixa (13) 6
Circulantes e não circulantes: São apresentados por valores conhecidos
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos
financeiros e as variações monetárias incorridas. 3. Disponibilidades:
R$ mil: 2017, 2016: Caixa, 55, 42; Total= 55, 42. 4. Investimentos: R$ mil:
2017, 2016: Investimentos, 17.651, 34.636; Total= 17.651, 34.636.
5. Intangível: Intangível, R$ mil: 2017, 2016: Ágio s/Investimentos, 6.876, -;
Total= 6.876, -. 6. Capital social: Em 31/12/2017, o capital social é de
R$29.904.000,00, composto de 29.904.000 ações ordinárias nominativas,
com direito a voto, com o valor nominal de 1,00, cada uma. 7. Reserva Legal:
Constituída a alíquota de 5% sobre o lucro líquido no exercício anterior,
até atingir o montante de 20% do capital social, de acordo com a Lei das
Sociedades Anônimas. São Paulo, 31/12/2017.

Diretoria
Charles Ghelfond - Diretor Acionista

Viviane C. F Sant Ana - CRC 1SP207995/O-4

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

Capital 
Social

Reserva 
Legal

Reserva 
de Lucros

Adiantamento 
para futuro 

aumento 
de Capital Total

Saldo em 31/12/16 29.904 26 (2.724) 172 27.378
Aumento de Capital - - - 271 271
Ajuste de Exercício Anterior - - (12.933) - (12.933)
Lucro do Exercicio - - 3.830 - 3.830
Saldo em 31/12/17 29.904 - (11.827) 271 18.546

Balanço patrimonial 2018 2017
Ativo/Ativo Circulante 284 283
Caixa e equivalentes de caixa 56 55
Outros ativos 228 228
Ativo Não Circulante 34.114 24.527
Investimentos 27.873 17.651
Intangível 6.242 6.876
Total do Ativo 34.398 24.810
Passivo e Patrimônio Líquido/Passivo circulante 935 935
Outras contas a pagar 935 935
Passivo não circulante 3.997 5.329
Outras contas a pagar 3.997 5.329
Patrimônio líquido 29.466 18.546
Capital social 29.904 29.904
Reserva legal 26 26
Prejuízos acumulados (2.226) (11.826)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 1.762 443
Total do passivo e patrimônio líquido 34.398 24.810

Demonstrações do resultado
Receitas (despesas) operacionais 2018 2017
Despesas administrativas (635) (868)
Serviços de terceiros (13) (16)
Resultado de equivalência 12.278 4.744
Receitas/despesas operacionais (1.759) 84
Lucro antes dos resultados financeiros 9.872 3.944
Resultado financeiro líquido (272) (115)
Lucro antes dos impostos 9.600 3.830
Lucro líquido do exercício 9.600 3.830
Lucro básico por ação - R$ 0,3210 0,1281

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Capital 
social

Reserva 
legal

Lucros 
(prejuízos) AFAC Total

Saldo em 31/12/2016 29.904 26 (15.656) - 14.274
Lucro líquido do exercício - - 3.830 - 3.830
Adiantamento para futuro
aumento de capital - - - 443 443

Saldo em 31/12/2017 29.904 26 (11.826) 443 18.546
Lucro líquido do exercício - - 9.600 - 9.600
Adiantamento para futuro
aumento de capital - - - 1.320 1.320

Saldo em 31/12/2018 29.904 26 (2.226) 1.762 29.466

Ghelfond Participações S.A.
CNPJ 19.374.524/0001-70

Demonstrações Financeiras em Exercícios Findos em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais)
Nota Explicativas: 1. Contexto operacional: A Ghelfond Participações 
S.A. (“Companhia”), é uma sociedade de capital fechado domiciliada no 
Brasil, constituída em 31/07/2013, com endereço registrado à Rua Joaquim 
Floriano, no 72 11o andar, Conjunto 112, São Paulo/SP, tendo como objeto 
social a participação em outras sociedades sob a forma de sócia, acionista ou 
quotista, podendo ainda deter a propriedade, por si ou terceiros, de áreas e 
instalações destinadas prestação de serviços referente a exames médicos 
laboratoriais e de imagens. 2. Apresentação das Demonstrações Contáveis 
e principais práticas contábeis: As demonstrações contábeis referentes ao 
exercício findo em 31/12/2018 foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das 
S/A - Lei 6.404/76, alteradas pela Lei 11.638/07, nos pronunciamentos, 
orientações e interpretações emitidas pelo CPC homologados pelos órgãos 
reguladores. Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário 
utilizar estimativas para contabilizar certos Ativos, Passivos e outras 
transações. As demonstrações financeiras da Companhia incluem, portanto, 
estimativas referentes às provisões necessárias para passivos contingentes, 
determinações de provisões para IRPJ e outras similares. Os resultados reais 
podem apresentar variação em relação às estimativas. A administração 
monitora e revisa periódica e tempestivamente estas estimativas e suas 
premissas. 2.1. Principais práticas contábeis adotadas: 2.1.1 Caixa e 

Equivalentes de Caixa: Compreendem depósitos bancários à vista e 
aplicações financeiras, as quais são registradas aos valores de custo 
acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços de acordo 
com as taxas pactuadas e não superam o valor de mercado. Em R$mil:  2018, 
2017: Caixa em espécie, 53, 53; Contas correntes, 3, 2; Total= 56, 55. 2.1.2
Outros Ativos: Refere-se a valor à receber dos vendedores das empresas C
& M Associados Serviços Médicos Ltda, Slim Bem Estar e Saúde Clínica
Médica Ltda., Medix Diagnósticos Ltd. E Instituto Tomográfico de Guarulhos
Ltda., atualizado até a data do balanço pelos índices previstos contratualmente,
representando valor de mercado. Em R$mil: 2018, 2017: Contas a receber,
Vendedores da IMEDI, 228, 228; Total= 228, 228. 2.1.3 Investimentos:
A Companhia por sua natureza possui participações societárias em outras
Companhias: Participação acionária, Controle, 2018, 2017: Dr. Ghelfond
Diagnóstico Médico Ltda., Direto, 99,99%, 99,99%; C & M Associados
Serviços Médicos Ltda., Direto, 53,00%, 53,00%; Slim Bem-Estar e Saúde
Clínica Médica Ltda., Direto, 53,00%, 53,00%; Ultra Diagnósticos Ltda.,
Direto, 100,00%, 100,00%; Instituto Tomográfico de Guarulhos Ltda., Direto,
1,00%, 1,00%; Medix Diagnósticos Ltda., Direto, 1,00%, 1,00%;
Instituto Tomográfico de Guarulhos Ltda., Indireto, 99,00%, 99,00%;
Medix Diagnósticos Ltda., Indireto, 99,00%, 99,00%.

A movimentação dos investimentos no exercício findo de 31/12/2018 está demonstrada como segue:

Empresas Controladas Pela Ghelfond Participações
Saldo em 

31/12/2017
Resultado de 
equivalência

Ganhos (perdas) 
em investimentos

Aumento 
no Capital

Dividendos 
recebidos AFACs

Saldo em 
31/12/2018
Em R$mil

Medix Diagnósticos Médicos Ltda. 20 22 574 - (590) - 26
Instituto Tomográfico de Guarulhos Ltda. 18 25 1.546 - (1.570) - 19
C&M Associados Serviços Médicos Ltda 5.561 1.080 (312) - (265) - 6.064
Slim Bem Estar e Saúde Ltda. (995) (153) - - - - (1.148)
Ultra Diagnósticos Ltda. 1.850 1.290 (959) - (1.059) - 1.122
Dr. Ghelfond Diagnósticos Médicos Ltda. 11.197 10.014 (2.757) 3.440 (511) 407 21.790
TOTAL 17.651 12.278 (1.908) 3.440 (3.995) 407 27.873

2.1.4 Intangível: 2017, Baixas, 2018: Instituto Tomográfico de Guarulhos - 
Ágio, 102, (5), 97; Medix Diagnósticos Médicos Ltda - Ágio, 92, (8), 84; C&M 
Associados Serviços Médicos - Ágio, 6.682, (622), 6.061; Total= 6.876, (635), 
6.242. Intangíveis adquiridos em combinação de negócios: A Companhia 
reconhece e mensura os ativos intangíveis identificáveis por ocasião da com-
binação de negócios de acordo com o CPC 04 - Ativo intangível e CPC 15 - 
Combinação de negócios. A identificação dos ativos intangíveis adquiridos na 
combinação de negócios com as empresas C & M Associados Serviços Mé-
dicos Ltda, Slim Bem Estar e Saúde Clínica Médica Ltda., Medix Diagnósticos 
Ltda. E Instituto Tomográfico de Guarulhos Ltda. foi feita com base no contra-

to de aquisição das quotas. 2.1.5 Demais Passivos Circulantes e Não Cir-
culantes: São apresentados por ativos conhecidos ou calculáveis, acresci-
dos quando aplicável, os rendimentos e variações incorridas até a data do
balanço. 2.1.6 Capital Social: Em 31/12/2018, o Capital Social é composto
por 29.904.000 ações ordinárias nominativas no valor unitário de R$1,00,
no montante de R$29.904.000,00. 2.1.7 Reserva Legal: Constituída nos
 termos do estatuto social à alíquota de 5% sobre o lucro líquido do exercício
até atingir o total de 20% do Capital Social, conforme a Lei 6.404/76. São
Paulo, 30/04/2019. José Carlos Boza - Contador CRC 1SP215666/O-0,
Charles Ghelfond - Diretor Acionista.

  
  

           
            

      
    

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1091745-16.2015.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tonia Yuka Koroku, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a  Tan Xueling, RG v1916638, CPF 213.211.338-63, que por este Juízo tramita
uma ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de Educação e
Cultura Sinec Ltda. Encontrando-se a ré 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, a fluir após os
20 dias supra, pague a quantia de R$ 3.006,84 (junho/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 19 de julho de 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0047019-32.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lúcia Xavier
Goldman, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Antônio Carlos Silvério dos Santos Júnior, CPF 089.190.608-
86, e Maria Helena César de Oliveira, CPF 055.472.358-14, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento
de Sentença, movida por Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda. Encontrando-se os réus em lugar
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem a quantia de R$ 59.881,02 (junho/
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). Ficam cientes, 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 os executados, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresentem, 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 24 de julho de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0019008-74.2011.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos
Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADRIANA STAFFORD , CPF
663.550.010-34, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura
Sinec Ltda., objetivando a cobrança de R$ 23.385,85, oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados pelo autor. Encontrando-se a ré 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 úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios
de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, 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 29 de julho de 2019.

8ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. EDITAL de
CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1131411-58.2014.8.26.0100. O Dr. HELMER
AUGUSTO TOQUETON AMARAL, MM Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do foro
Central da Comarca da Capital, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ
SABER a CIZESKI CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ 10.345.050/0001-64), na pes-
soa de seu representante legal, que CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCAN-
TIL S/A. lhe move ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE tendo por objeto um
caminhão Ford Cargo C1933TL, diesel, cor branco ártico, 2012/2013, chassi
9BFYEB5JDBL13319, e a condenação nas cominações legais e contratuais, bem
este arrendado à ré nos termos do contrato nº 1198880, firmado em 21/09/2012,
tudo em razão do não pagamento das parcelas avençadas. Estando a ré em lugar
ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos alegados e ciente também de que no silêncio lhe será
nomeado Curador Especial. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.

02 e  03/08

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO PAULO
- FORO REGIONAL III - JABAQUARA - 5ª VARA CÍVEL - Rua Afonso Celso , nº 1065
- Vila Mariana - CEP 04119-061 - Fone: (11) 3434-0616 - São Paulo-SP - E-mail:
jabaquara5cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº
1020671-33.2014.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro
Regional III - Jabaquara, Estado de SãoPaulo, Dra. CAMILA SANI PEREIRA QUINZANI,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VIA MINAS MAGAZINE LTDA. (CNPJ 04.640.235/
0001-07), que J.A.B. MAGAZINE LTDA. ME lhe move ação de PROCEDIMENTO
COMUM (corréu: Banco Itaú S.A.), visando ser declarada a inexistência de rela-
ção jurídica e nulas as duplicatas identificadas na inicial, com a condenação
solidária no pagamento de indenização por danos materiais, além de despesas
referentes a honorários de advogado contratado, além de danos morais, custas,
honorários e demais cominações legais, alegando que se trata de duplicatas
fr ias sem causa para emissão das mesmas, uma vez que nada adquir iu da
emitente, e que o corréu foi negligente por ter negociado os títulos. Estando a ré
em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-
se verdadeiros os fatos alegados, e ciente de que no silêncio lhe será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na formada lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de julho de 2019.

02 e  03/08

2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS -  EDITAL de CITAÇÃO, prazo de 20 dias,
exped ido  nos  au tos  da  ação  de  USUCAPIÃO,  p rocesso  nº  0050454-
29.2010.8.26.0100 - 1114/10. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Regis-
tros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ GUSTAVO
ESTEVES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maria Alice Garrucho Varella,
Amando Franc isco Vare l la ,  Mi l ton Solves,  Honor ina  Ferre i ra  So lves,  Nelson
Trevizan, Mar ia Eloisa Daminell i  Trevizan, Osvaldo Cr isto, José Christo, Marisa
Vieira Faria, Paulo Arnaldo Peleteiro Soares, Vera Nilce Tosato Soares, Maximiano
Nunes Garrucho, Catharino Cerello, Rodolpho Anselmo Cerello, Romeu Cerello,
Eduardo Prestes Rosa, Vi lma Damin Prestes Rosa, Odecio Marega, Mathi lde
Conceição Bedin Marega, Nagib Jafet, Leonor Jafet, Chedid Jafet, Violeta Basi-
l io  Jafe t ,  R icardo Jafe t ,  Nel ly  Malu f  Jafe t ,  Freder ico Nami  Jafe t ,  A lexandra
Haddad Jafet, Roberto Jafet, Genovaite Markeviciute Jafet, Julio Ramos, Bran-
ca de Carvalho Ramos, Antonio Alves Ferreira Guedes, Regina Fortunato Navarro
Guedes, Jose Duarte de Ol iveira,  Oswaldina Peixotpo de Ol iveira,  herdeiros,
Narasimoolu Munsami Pilly, Maria Luisa Borges, Fabio Andre de Faria, Marisa de
Viveiro de Faria, Osmir Pires Couto Júnior, Patricia Ferreira de Macedo, Antonio
Xavier Ferreira, Maria Julieta de Miranda Ferreira, Espólio de Honorina Ferreira
Alves, na pessoa de seu testamenteiro Sergio Luiz Pereira Rego, Banco ABN
Amro Real  S/A,  Ca ixa Economica Federa l  CEF,  Banco Santander  S/A,  réus
ausentes,  incer tos,  desconhecidos,  eventua is  in teressados,  bem como seus
côn juges  e /ou  sucessores,  que  TATSUO MATSUBAYASHI e TOKIKO
MATSUBAYASHI ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domí-
n io  do imóvel  loca l izado na Rua Apr ig io  Rego Lopes,  127,  São Paulo SP e
Ioshihiro Ioshimatsu e Amélia Tsunako Watanabe ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando a t i tu lar idade de domínio do imóvel  local izado na Rua Apr ig io Rego
Lopes, 133, São  Paulo SP, alegando posse mansa e pacíf ica no prazo legal.
Es tando  em te r mos,  expede-se  o  p resen te  ed i ta l  pa ra CITAÇÃO dos
SUPRAMENCIONADOS para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 20 dias, apresentem 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.

02  e  03/08

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO -  2ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes s/nº - 6º andar - salas nº 611/613
- Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6070 / 71 / 73 -  São Paulo-SP - E-mail:
sp2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1021089-
63.2017.8.26.0100 - O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr. TOM ALEXANDRE BRANDÃO, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a FLORISMAR FERREIRA SILVA, brasileiro, CPF 016.704.325-05, que lhe foi
proposta uma ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL  por parte de ICOMON
TECNOLOGIA LTDA., visando a condenação no pagamento de R$1.200,00 (fev/17)
mais atual ização, custas, honorários e demais cominações, referente a danos
causados ao veícu lo VW/Gol ,  p lacas FLG 3950,  em razão da co l isão la tera l
provocada pelo réu na condução do veículo GM Corsa, placas LBY 9073, em
acidente ocorrido em 03.02.2016. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida
a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, CONTESTE o fe i to,  sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe 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 julho de 2019.

02 e  03/08

VARA CÍVEL - COMARCA DA CAPITAL EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias.
Proc. nº 1009862-76.2017.8.26.0100. O Dr. SWARAI CERVONE DE OLIVEIRA,
MM Juiz de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central da Capital, Estado de São
Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a PM AUTOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
(CNPJ 18.009.582/0001-87), que FRANKLIN RICARDO TRECO lhe move ação de
PROCEDIMENTO COMUM (corréu: BANCO PAN S.A.) visando ser declarada nula
a venda do veículo Kia Sportage 2.0, EX 4x2, 16V Flex 4P, automático, com sua
devolução  ou valor equivalente; condenação em danos morais com a suspensão
da cobrança e exigibilidade do contrato nº 81327200, além de custas e honorários
e demais  cominações,  a legando ter  s ido lud ibr iado;  e  que há v íc io  de
consentimento no ajuste, diante da ocultação intencional de fatos. Estando a ré
em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-
se verdadeiros os fatos alegados e ciente de que no silêncio lhe será nomeado
Curador Especial. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo, 01/08/2019. Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivã(o) Diretor(a), subscrevi.

02  e   03/08

COMARCA DE SÃO PAULO  44ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes s/nº - 14º andar
- sala nº 1400/1414 - Centro - CEP01501-900 - Fone: (11)   -  São Paulo-SP - E-mail:
upj41a45@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 0008993-
10.2019.8.26.0100. O Dr. GUILHEME MADEIRA DEZEM, MM Juiz de Direito da 44ª
Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma
da lei. FAZ SABER a FELIPE GUTEMBERG DA SILVA (CPF 310.153.638-30), atual-
mente em lugar incerto e não sabido, que pelo presente, expedido nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ICOMON TECNOLOGIA LTDA., fica INTI-
MADO, para, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO
de R$3.059,45 (fevereiro/2019) a ser atualizado e acrescido dascominações legais,
SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10% (art. 523,
§ 1º do CPC/2015), os quais incidirão sobre o restante, caso pague parcialmente,
prosseguindo-se o feito com a penhora de bens e avaliação; e CIENTE que não
pagando e independentemente de penhora ou nova intimação deverá apresentar a
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 29 de julho de 2019.

02  e  03/08GAIA SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários

da 79ª e 80ª Séries da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. em Segunda convocação
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de 
convocação, nos termos da Cláusula 12.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certifi cados de Rece-
bíveis Imobiliários das 79ª e 80ª Séries da 4ª Emissão da Emissora, fi rmado em 18 de junho de 2015, (“Termo de Secu-
ritização”), fi rmado pela Emissora e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciá-
rio”), convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 79ª e 80ª Séries da 4ª Emissão da Emis-
sora (“Titulares dos CRI” e “CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI, a no dia 22 de agosto de 
2019, às 15 horas em segunda convocação, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Car-
doso, nº 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-051, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a rea-
lização, ou não, da Recompra Compulsória Parcial dos Créditos Imobiliários, conforme cláusula 5.1, alínea (d), do Con-
trato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”), em razão da inadimplência supe-
rior a 90 (noventa) dias de parte dos Créditos Imobiliários de Contratos de Compra e Venda, a serem apresentados em 
assembleia; (ii) caso os Titulares dos CRI não determinem a realização de Recompra Compulsória Parcial dos Créditos 
Imobiliários prevista no item (i) retro, aprovar a substituição dos Contratos de Compra e Venda que possuírem inadim-
plência superior a 90 (noventa) dias na data de apuração, considerando como data base para referida apuração a si-
tuação dos créditos no dia útil seguinte ao término do prazo indicado no item (ii) desta ordem do dia, desde que os no-
vos contratos atendam aos Critérios de Elegibilidade conforme Cláusula Quarta do Contrato de Cessão, sem necessi-
dade assembleia geral de Titulares dos CRI. (iii) caso os Titulares dos CRI não determinem a realização de Recompra 
Compulsória Parcial dos Créditos Imobiliários prevista no item (i) retro, aprovar a renegociação dos Créditos Imobiliários 
inadimplentes e, o aditamento aos Contratos de Compra e Venda com inadimplência superior a 90 (noventa) dias, a ser 
realizada e a cargo das Intervenientes Anuentes (assim qualifi cadas nas Escrituras de Emissão), no prazo de até 90 (no-
venta) dias contados da ata que vier a aprovar esse item de deliberação, desde que os fl uxos de pagamento renegocia-
dos não excedam a Data de Vencimento (termo defi nido no Termo de Securitização); (iv) caso seja aprovado o previsto 
no item (ii) retro, aprovar o aditamento ao Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário, Sem Ga-
rantia Real, Sob a Forma Escritural e Outras Avenças (“Aditamento a Escritura de Emissão de CCI”) a ser realizada pela 
Emissora e Instituição Custodiante, para refl etir os aditamentos aos Contratos de Compra e Venda; Todos os termos em-
pregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido no Termo de Securitização e nos 
demais Documentos da Operação, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Para a convocação acima, 
os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com pode-
res específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da Emissora, endereço retro indi-
cado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em benefício do 
tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o 
email assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 01 de agosto de 2019. GAIA SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A.
(SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A. A PARTIR DE 01/09/2017)

CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 23ª e 24ª Séries da 1ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A.. Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 23ª e 24ª Séries da 1ª 
Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 12.2, do 
respectivo Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 23ª e 24ª Séries (“Termo 
de Securitização”) a reunirem-se em 2ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 22 de agosto 
de 2019, às 10:00h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo – SP, para deliberar sobre as seguintes ordens 
do dia: (i) Das medidas a serem tomadas incluindo, mas não se limitando, à recompra compulsória dos créditos imobiliários 
loteamento, conforme disposto na cláusula 7.1 (l) do Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, 
em razão do descumprimento, quanto à entrega do TVO do empreendimento Aldeia expedido pelo órgão competente; (ii) 
Aprovar os ajustes necessários ao Termo de Securitização, de modo que no aditamento a ser celebrado sejam estabelecidas 
as periodicidades e a forma de pagamento dos CRI Subordinados, após a integral quitação dos CRI Seniores; (iii) Aprovar a 
liberação dos créditos imobiliários que sejam objeto de distrato, substituição e recompra, de modo que tal liberação se aplique 
para os casos já distratados, substituídos e recomprados, desde que garantia esteja enquadrada, os percentuais atendidos 
e tenham sido respeitados os dispositivos contratuais para tal liberação; (iv) Das medidas a serem tomadas incluindo, mas 
não se limitando, a Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários Loteamento, conforme disposto na clausula 7.1, (n) e (o) 
do Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, em razão do descumprimento da notifi cação 
enviada pela Securitizadora às Cedentes em 15 de maio de 2019; (v) Aprovar a reorganização societária e alteração de controle 
da Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.262.743/0001-53, bem como suas controladas, 
subsidiárias e sociedades de propósito específi co, que confi guram com parte e/ou garantidoras da operação; e (vi) Autorizar 
o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos 
que se façam necessários para implementar as deliberações acima. A Securitizadora deixa registrado que o quórum de 
instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares dos CRI que representem pelo menos 2/3 (dois terços) 
dos CRI em Circulação, em segunda convocação, com qualquer número, e o quórum de deliberação é de 51% dos CRI 
em Circulação, observados o quórum de no mínimo 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação para as matérias elencadas na 
cláusula 12.8.1 do Termo de Securitização. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, 
emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como 
todos e demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos 
de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento 
de fi rma ou abono bancário do signatário. Para que a verifi cação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma 
efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam 
encaminhados à Securitizadora e à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”) (i) por e-mail, 
para gestao@isecbrasil.com.br e assembleia@vortx.com.br ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente 
Fiduciário em suas sedes, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia, 
devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, 
dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. 

São Paulo, 02 de agosto de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Agronegócio da 4ª, 5ª e 6ª Séries da 1ª Emissão ISEC 
SECURITIZADORA S.A.. A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos 
Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 4ª, 5ª e 6ª Séries da 1ª Emissão da Securitizadora (“CRA”), nos termos 
da Cláusula 11.4. do “Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados de 
Recebíveis do Agronegócio da 4ª, 5ª e 6ª Séries da 1ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”),a 
reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRA, a realizar-se no dia 26/08/2019, às 10:30h, 
na Rua Tabapuã, nº 1.123, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo – SP, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: (i) Das 
medidas a serem adotadas, incluindo mas não se limitando ao vencimento antecipado do CDCA, nos termos da 
cláusula 3.7.1 do Certifi cados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA), e consequente Evento de Resgate 
Antecipado dos CRA, conforme disposto na cláusula 5.11.7. do Termo de Securitização, em razão do inadimplemento 
pela Citrus Juice Eireli (“Emitente”) das parcelas (1) vencida em 25/06/2019 referente ao CDCA 002/2018; e (2) 
vencida em 25/07/2019 referente aos CDCA 001/2018 e 002/2018; (ii) Das medidas e serem adotadas em razão da 
ausência de recebimento pela Securitizadora dos direitos creditórios oriundos do Contrato de Compra e Venda de 
Cascas Secas ou Frescas de Frutas Cítricas cedidos em garantia para o CRA na conta do patrimônio separado; e (iii) 
Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e 
quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens (i) e (ii) acima. A 
Securitizadora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em 
primeira convocação é de titulares dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRA 
em circulação e em segunda convocação com qualquer número, sendo que o quórum de deliberação em primeira 
convocação é de titulares de CRA que representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRA em 
circulação e em segunda convocação, pelos votos favoráveis de no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos 
titulares dos CRA presentes na assembleia. Os titulares dos CRA poderão ser representados na assembleia por 
procuração, emitida há menos de um ano, por instrumento público ou particular com fi rma reconhecida ou abono 
bancário do signatário, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos os demais 
documentos necessários para a verifi cação dos poderes. Para que a verifi cação de quórum seja feita com certa 
celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na 
referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, 
(“Agente Fiduciário”), com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, conjunto 202, 2º andar, Jardim Paulistano, 
São Paulo – SP, CEP 01452-000: (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@vortx.com.br ou (ii) 
enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência em relação à data de realização da assembleia. Os investidores e/ou procuradores deverão apresentar-
se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos 
documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.

São Paulo, 02 de agosto de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A.
(SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A. A PARTIR DE 01/09/2017)

CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 22ª Série da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA 
S.A. Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 22ª Série da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADO-
RA S.A. (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 11.2 e 11.4 do Termo de Securitização dos Créditos 
Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 22ª Série da 1ª Emissão (“Termo de Securitização”) a reunirem-se em 1ª 
convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 27 de agosto de 2019, às 11:00h na Rua Tabapuã, nº 
1.123, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo – SP, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: (i) A declaração, ou não, de vencimen-
to antecipado dos CRI, nos termos da cláusula 4.1.14.1 item “(i)” do Termo de Securitização, em razão do descumprimento, pela 
Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. (“Devedora”), da Data de Compra e Venda dos CRI, conforme de-
fi nido na cláusula 4.1.13.7 do Termo de Securitização, o que se fi ndou em 28 de junho de 2019, em Assembleia de Titulares bem 
como pela prorrogação do referido prazo; (ii) Aprovar, ou não, a reorganização societária e alteração de controle da Cipasa De-
senvolvimento Urbano S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.262.743/0001-53 (“Avalista”), bem como de suas controladas, sub-
sidiárias e sociedades de propósito específi co, conforme o disposto na cláusula 3.1, item “(x)” da Cédula de Crédito Bancário nº 
CDUSA01 (“CCB”) e cláusula 4.1.14.1 item “(x)” do Termo de Securitização, com a indicação do cenário pretendido pela Deve-
dora para a Emissora, Agente Fiduciário e Titulares de CRI na data em que vier a  ser instalada a assembleia para deliberação des-
ta matéria da ordem do dia; (iii) Caso seja aprovado o item (ii) retro, aprovar, ou não, a substituição da Avalista; (iv) aprovar a al-
teração da cláusula 4.1.7.2. do Termo de Securitização para ajustar a defi nição do termo “VNe”, de modo que passará a viger 
com a seguinte redação: “VNe=corresponde ao Valor Nominal Unitário ou Valor Nominal Unitário Remanescente após a i-
-ésima amortização, informado/calculado com 8 (oito) casa decimais sem arrendondamento.”; (v) Aprovar a alteração do 
Anexo I da CCB e do Anexo II do Termo de Securitização para ajustar as respectivas tabelas de pagamentos; (vi) Aprovar a inclu-
são de remuneração adicional devida à Securitizadora: (1) no valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) por homem-hora 
de trabalho dedicado à participação em Assembleias Gerais e a consequente implementação das decisões nelas tomadas, e (2) 
no valor de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) por verifi cação, em caso de verifi cação de covenants, caso aplicável; 
e (vii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer 
documentos que se façam necessários para implementar as deliberações acima. A Securitizadora deixa registrado, que o quórum 
de instalação, em primeira convocação, é de Titulares dos CRI que representem pelo menos, 2/3 (dois terços) dos CRI em Circula-
ção e, em segunda convocação, com qualquer número, e o quórum de deliberação é pela maioria dos CRI presentes, exceto para 
os itens previstos na cláusula 11.11. e 11.12. do Termo de Securitização. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na as-
sembleia por procuração, emitida há menos de 01 (um) ano, por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de do-
cumento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes. Todas 
as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de fi rma ou abono bancário do signatário. Para que a verifi cação 
de quórum seja feita com certa celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para re-
presentação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Va-
lores Mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38  (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.
com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br; ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora com 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência em relação à data de realização da assembleia, devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, 
munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à 
Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 02 de agosto de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

Brazilian Securities 
Companhia de Securitização

CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
Edital de Convocação

Décima Nona Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários
da 343ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização

Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 343ª Série da 1ª Emissão da Brazilian 
Securities Companhia de Securitização (“CRI” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da Cláusula Quinze do 
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 343ª Série da 1ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 
da Securitizadora (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para a Décima Nona Assembleia Geral 
de Titulares dos CRI (“Décima Nona Assembleia”), a se realizar no dia 10 de setembro de 2019 às 10:30h, no endereço 
da Securitizadora, na Avenida Paulista, nº 1.374, 17º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar 
sobre: (i) a contratação de escritório de advocacia para fazer prestação dos serviços de natureza contenciosa, referente à 
reclamações trabalhistas movidas contra as empresas MCE Engenharia S.A. e MKS Soluções Integradas S.A., nas quais foram 
determinadas penhoras sobre os imóveis garantias dos CRI; (ii) a contratação de um administrador e/ou gestor para os 
imóveis que são garantia dos CRI; (iii) as medidas a serem adotadas em relação à excussão extrajudicial dos imóveis dados 
em alienação fi duciária à Securitizadora em garantia dos CRI, em virtude da extinção da proposta assinada com o escritório 
Freitas Leite Advogados na assembleia de 12/06/2018; e (iv) o aporte de recursos pelos titulares dos CRI para pagamento dos 
serviços a serem contratados. As propostas referentes aos itens (i) e (ii) acima, estão disponíveis para consulta dos titulares 
dos CRI, na sede da Securitizadora, sendo que para a prestação do serviços referentes ao item (i) acima encontram-se como 
opções: a) Pereira Pulici Advogados, b) Marcelo Tostes Advogados, c) Motta Fernandes Advogados; e para a prestação do 
serviços referentes ao item (ii) acima encontra-se como opção: a) Freisa 7 Empreendimentos e Participações S.A. Os Titulares 
dos CRI deverão se apresentar no endereço da Securitizadora acima indicado portando os documentos que comprovem sua 
condição de titular dos CRI e, os que se fi zerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de mandato, 
com poderes específi cos para representação na Décima Nona Assembleia, no mesmo endereço da Securitizadora indicado 
acima, no momento da referida Décima Nona Assembleia. Sem prejuízo, e em benefício do tempo, os titulares dos CRI 
deverão encaminhar previamente os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail contencioso@
pentagonotrustee.com.br, com, pelo menos, 2 (dois) dias úteis de antecedência, e apresentar as vias originais no momento 
da referida assembleia. São Paulo, 02 de agosto de 2019 Brazilian Securities Companhia de Securitização
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Avante.com.vc Soluções e Participações S.A.
CNPJ 15.562.467/0001-00 - NIRE 35.300.451.520

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 15/07/19
1. Data, Hora e Local: em 15/07/19, 10h, na sede social. 2. Convocação e Presença: Edital de Convocação publicado no DOESP, e no Jornal O Dia em edições
dos dias 18, 19, e 20/07/19. Acionistas presentes representando 98,68254% do capital social total e votante da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro
de Presença de Acionistas. 3. Composição da Mesa: Presidente: José Mario Andreoni Ambrósio; Secretário: Clecio Donizette Lima. 4. Demonstrações
Financeiras: as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018 foram publicadas no DOESP e no Jornal O Dia,
em 13/06/2019. 5. Ordem do dia: deliberar sobre: (i) o exame, discussão e aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018; (iii) a redução de 
parcela de capital não integralizado da Companhia no valor de R$ 1.000.067,14, mediante o cancelamento de 6.854 Ações Preferenciais Classe B, nominativas e
sem valor nominal, do acionista Alrpart Participações Eireli; (iv) renúncia pelos acionistas do exercício do direito de preferência para aquisição das ações objeto
de (a) renegociação dos termos e condições de uma opção de compra de ações ordinárias a determinados administradores e (b) opção de compra de ações
ordinárias a determinados administradores; e (v) alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações: os acionistas, por unanimidade:
(i) aprovaram, integralmente o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018;
(ii) aprovaram a destinação do prejuízo do exercício social encerrado em 31/12/2018, para a conta de prejuízos acumulados da Companhia; (iii) considerando que
em 02/07/2018 foi aprovado em AGE um aumento de capital social no valor total de R$ 13.335.444,45, mediante a emissão de 91.395 Ações Preferenciais Classe
B, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 145,91 por ação, e que, até o presente momento, o acionista Alrpart Participações Eireli não
integralizou parte do valor subscrito no montante de R$ 1.000.067,14, correspondente a 6.854 Ações Preferenciais Classe B, nominativas e sem valor nominal, e
informou à Companhia que não integralizará referido valor, os acionistas, com a expressa anuência do acionista Alrpart Participações Eireli, aprovaram a redução 
de capital social, atualmente de R$ 56.498.072,07 para R$ 55.498.004,93, sendo uma redução portanto de R$ 1.000.067,14, realizado mediante o cancelamento
de 6.854 Ações Preferenciais Classe B, nominativas e sem valor nominal, detidas pelo acionista Alrpart Participações Eireli; (iv) a redução do capital da Companhia
será efetivada mediante o registro da presente ata na JUCESP, o encerramento do prazo de 60 dias contados da publicação desta ata no DOESP e no Jornal O Dia,
nos termos do Artigo 176 da Lei 6.404/1976, caso não haja manifestação de credores, e após o registro da Ata de AGE da Companhia, que deliberar sobre a 
alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, perante JUCESP. (v) renunciaram o exercício do direito de preferência para: (a) aquisição das 37.299 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo valor de R$ 81,320000 por ação, objeto de renegociação dos termos e condições de uma opção de compra de
ações ordinárias, conforme previsto no 1º Aditamento ao Contrato de Opção de Compra de Ações a ser celebrado com Guilherme Barbosa Pereira de Sousa para
formalizar os novos termos e condições; e (b) aquisição das 10.653 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo valor de R$ 39,701593 por ação,
corrigido diariamente pela taxa do CDI acrescido de 3% calculados pro rata die, objeto dos termos e condições de uma opção de compra de ações ordinárias
previstos no Contrato de Opção de Compra de Ações celebrado com José Mario Andreoni Ambrósio em 30/11/2017; (vi) aprovaram a alteração do artigo 6º do 
Estatuto Social da Companhia para fazer constar que os acionistas podem dar ações de emissão da Companhia para garantir obrigações da própria Companhia.
Em face desta deliberação, Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 6º - As ações da Companhia só poderão
ser caucionadas, empenhadas, oneradas, penhoradas, gravadas ou dadas em usufruto, total ou parcialmente, a qualquer título, mediante autorização da 
integralidade dos acionistas, exceto se utilizadas para garantir obrigações da própria Companhia. As ações da Companhia não são passíveis de garantir qualquer
obrigação pessoal dos acionistas. Fica ainda vedada a emissão de partes beneficiárias.”. 7. Documentos Arquivados na Sede da Companhia: Publicações das
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018. 8. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 
presente ata referente a esta AGE que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente: José Mario Andreoni Ambrósio;
Secretário:  Clécio  Donizette Lima. São Paulo, 15/07/2019. Mesa: José Mario Andreoni Ambrósio - Presidente; Clecio Donizette Lima - Secretário. 

Nossa Senhora do Ó Participações S.A. - CNPJ/MF nº 12.970.783/0001-15 - NIRE 35.300.385.861
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária. Em 20/08/2018, às 16h, na Sede Social. Mesa: Presidente
- Luiz Augusto Saraiva; Secretário - Antonio Carlos Lourenço Marques. Convocação: Dispensada, presença da
totalidade do capital social. Deliberações: a) a outorga de garantia para operação de SWAP, consubstanciada na
nota promissória referente ao contrato de empréstimo internacional nº VI0922L401, no valor de USD 4.804.112,32,
junto ao Banco Itaú Unibanco S/A. e b) autorizada a administração da Sociedade a assinar todos os documentos
pertencentes à operação em objeto e realizar todos os atos necessários para o cumprimento das deliberações
ora aprovadas. São Paulo, 20 de agosto de 2018. Luiz Augusto Saraiva - Presidente; Antonio Carlos Lourenço
Marques - Secretário. JUCESP 399.759/19-0 em 25/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos do Município de 
Osasco e Região, convoca todos os seus associados, quites com suas obrigações estatutárias, para a 
Assembleia Geral Ordinária, que ocorrerá no dia 06 de agosto de 2019, à 11:30 horas, em primeira 
convocação, à rua José Bacarelli nº 109, Vila Campesina, Osasco, SP, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1) Conceder ou não autorização à diretoria executiva na pessoa do presidente do sindicato, 
celebrar contrato de arrendamento da Colônia de Férias da Entidade, localizada à rua Apinagés nº 61, 
Vila Tupy, Praia Grande, SP. Não havendo na hora indicada número de associados presentes  
em condições estatutárias para instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia 
realizar-se-á meia hora após no mesmo local e data, com qualquer número de presentes.

Osasco, 02 de agosto de 2019
Antonio Rodrigues dos Santos - Presidente
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2ª VARA CÍVELEDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0009531-
42.2016.8.26.0005O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma
da Lei, etc.FAZ SABER a(o) MOHAMAD AHMAD SOGHBI, RG W591491C, CPF
134.124.568-37, ABD KHALIL EL ZOGHBI, CPF - 507.353.658-49, RG - 33.979.720-4 e
AZIZI RASSUL ZOGHBI, CPF 013.707.068-39, RG 12984125-0, que lhes foi proposta
uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Espólio de Manuel Trancho Gonçalves,
Rep.p/.Invent.Ana Maria Andrello Gonçalves Pereira de Melo. Encontrando-se os réus
em lugar incerto e não sabido, 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 divida no importe de R$ 691.795,07, sob pena de multa de 10% (dez por cento),
bem como da incidência de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos moldes
do §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 02 e 03/08

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL,
faz saber que, em virtude do requerimento datado de 28 de junho de
2019 por parte BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com sede na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, na cidade
de São Paulo/SP, fica INTIMADO, EDUARDO CANDIDO DE MORAES,
brasileiro, solteiro, maior, repositor, RG nº 27.330.697-2-SSP/SP, CPF
sob nº 278.644.498-59, a efetuar neste Oficial de Registro de Imóveis,
à Avenida Lins de Vasconcelos, nº 2.378, Vila Mariana, nesta Capit al,
das09:00 às 16:00 horas, o pagamento deR$2.969,82, o qual será
atualizado até a data de pagamento, com os encargos previstos em
contrato de alienação fiduciária registrado sob nº 7na matrícula
nº.190.670, referentes à aquisição de um apartamento sob nº 702,
localizado no 6º pavimento do empreendimento “Spázio San Francesco”,
situado à Rua Antônio Pires de Campos, nº 140, no 26º Subdistrito –
Vila Prudente.O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias, a contar
da última publicação deste edital; e não pago a importância devida,
serão constituídos em mora, nos termos do artigo 26 e seus parágrafos,
da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1.997. Em virtude da não
localização da destinatária, é feita a intimação da mesma por edital,
publicado por 03 (três) dias. Adriana Bergamo Bianchini da Silva,Oficial
Interina. 02, 03 e 06/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011570-
16.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II -
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) JJPL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E SERVIÇOS DE
RECICLAGEM LTDA, CNPJ 12.482.201/0001-51, que por este Juízo, tramita de uma
ação de Cumprimento de Sentença, movida por Banco Santander (Brasil) S/A. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 134.167,01,
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 abril
de 2019.          B 02 e 03/08
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RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente edital
virem e interessar possa que, por ANA PAULA BALBONI COELHO, foi lhe apresentado,
para registro, a escritura de 01 de julho de 2019, do 21º Tabelião de Notas da Capital-SP
(livro 3.784/págs.375/378), pela qual ANA PAULA BALBONI COELHO, advogada,
portadora da cédula de identidade, RG nº 18.886.141-5-SSP/SP, CPF nº 131.648.338-06,
casada no regime da separação de bens na vigência da Lei n° 6.515/77, conforme pacto
antenupcial registrado sob nº 5.864 no 1° Oficial de Registro de Imóveis desta Capital,
com RICARDO COELHO, matemático, portador da cédula de identidade, RG nº
93.002.461.641-SSP/CE, CPF nº 082.502.808-65, domiciliados nesta Capital, residentes
na Rua Dona Brigida, nº 625, apartamento nº 42-P, Vila Mariana, INSTITUIRAM EM
BEM DE FAMÍLIA de acordo com os artigos 1.711 e seguintes do Código Civil Brasileiro,
bem como de conformidade com a Lei 6.015/73, os imóveis consistentes em um apartamento
nº 152, localizado no 15º andar ou 15º pavimento, com as áreas: privativa 136,010m2, total
construída 262,822m2, correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 1,5537, incluída
área de 4,00m2, correspondente ao depósito nº 13, localizado no 1º subsolo, e o direito a
guarda de 02 automóveis de passeio na garagem coletiva do edifício, a vaga nº 47P, na
garagem localizada no 2º subsolo, do condomínio edifício Panorama Vila Mariana, com
as áreas privativa 8,820m2, comum 3,529m2, total construída 12,349m2, correspondendo-
lhe a fração ideal no terreno de 0,0510, respectivamente registrados sob os n°s 10 e 08,
nas matrículas n°s 213.293 e 213.304, em 29 de julho de 2019, neste Registro. Pelo
presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do prazo de
30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste, na imprensa local, reclamar contra
a aludida instituição, por escrito, perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua
Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo, 31 de julho de 2019.   01, 02 e 03/08
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013697-09.2016.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
ANUNCIATA CONCEIÇÃO SASCIO FERNANDES, RG 3.515.738, CPF 449.758.308-
25, representada por seu curador Ubirajara Sascio, CPF 676.093.338-91, RG 6.653.221-
1 SSP/SP e todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
MIRIAM PETRI LIMA DE JESUS GIUSTI, OAB/SP 139.824, ajuizou a presente Ação de
Execução por Título Extrajudicial, distribuída em 27/07/2016, processo nº 1013697-
09.2016.8.26.0003 e encontrando-se a devedora e seu curador em lugar incerto e não
sabido, não sendo possível citá-la pessoalmente e esgotados todos os meios para sua
localização, CITA-A, por meio deste edital para satisfazer a obrigação no prazo de 3 (três)
dias contados do prazo estipulado no Edital, sob pena de penhora. Os honorários
advocatícios de 10% sobre o total devido serão reduzidos de metade no caso de integral
pagamento nesse prazo (CPC, art. 827, § 1º). Não ocorrendo o pagamento no prazo de
3 (três) dias, será convertido em penhora o valor já arrestado através de bloqueio judicial,
ficando advertida de que, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de
termo (CPC, art. 830, § 3º). A executada poderá oferecer embargos no prazo quinze dias
(CPC, art. 915). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o juiz imporá multa
de até 20% sobre o valor atualizado em execução (CPC, arts. 918, inc. III, e 774, parágrafo
único). Se no prazo para embargos a executada reconhecer o crédito da exequente e
depositar 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado,
poderá requerer lhe seja permitido pagar o restante em até seis parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (CPC, art. 916). Será o presente
publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS.          B 03 e 06/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0047696-72.2013.8.26.0100 (USUC 886) 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) José Fabiani, Márcio Matias Damas, Cátia Matias, Maria Aparecida Gonçalves
Felipe, João Augusto Felipe Filho, Hebe Lopes Cruz, Aparecido Luiz Cruz, Maria das
Graças Monte, Jorge Luiz Carvalho, José Gabriel da Silva, Maria Ignez da Silva, Tibor
Gonda, Jorge Rudney Atalla, Paulo José Bueno Pedroso, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Manoel dos Santos Cavalheiro e Simone de Matos Serafim
Cavalheiro, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o
imóvel localizado na Rua São João do Cariri, nº 220 - Jardim Norma - São Paulo SP, com
área de 288,91 m², 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.          B 03 e 06/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0111484-61.2007.8.26.0006
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França,
Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) CENTRO AUTOMOTIVO SALMOS LTDA., Brasileiro, com endereço à
Rua Evangelina Pinto dos Santos, 145, Colina Santa Monica, CEP 18114-420, Votorantim
- SP, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp,
objetivando condenar o réu ao pagamento de R$ 17.921,61 (julho/2007), corrigidos e
acrescidos de encargos legais, bem como as que se vencerem, referente ao débito das
faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto do imóvel situado à Av. Sapopemba,
nº 6768 (RGI 213976358). Estando o requerido em lugar ignorado foi deferida a citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser
considerado revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do
CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do
NCPC). 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.       B 03 e 06/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0025680-95.2011.8.26.0100 (USUC 558) 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) Durval Biancalana da Silva, Geny Pereira da Silva; Ernesto Bieging Szirmai,
Ezequias Costa, Maria Isabel de Oliveira Costa, Celso Luiz Nascimento, Damires
Domingues Nascimento, Paula Karina Sciacca Marchetti, Bruna Cristina Sciacca
Marchetti, Itaú Unibanco S/A, Elaine Sciaca, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Jesus Gonzalez Perez e Eládia Gonzalez Diz ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Almirante
Noronha , nº 24 Jardim São Paulo - São Paulo SP, com área de 774,00m², contribuinte nº
069.124.0007-8, 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 o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.          B 03 e 06/08

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de Sentença 0006216-07.2019.8.26.0100. O Dr.
Valdir da Silva Queiroz Junior, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz
Saber a Qtv Prestação de Serviços de Comunicação e Marketing Eletrônico Ltda, CNPJ
08.191.976/0001-09, que nos autos da Ação Monitória, requerida por Torre Contabilidade
Ltda, foi convertido o mandado de citação em execução, para que pague a quantia de R$
25.085,93 (01/2019), 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 úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 21 de fevereiro de 2019.          B 03 e 06/08
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LOOP Gestão de Pátios S.A.
CNPJ nº 19.395.452/0001-48

Demonstrações Contábeis - Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)
BALANÇOS PATRIMONIAIS 

Ativo  31/12/18 31/12/17 Ajustado
Circulante  17.488 3.027
Caixa e Equivalentes de Caixa  14.270 996
Clientes  185 -
Ativos Financeiros Mensurados
  a Valor Justo no Resultado  141 -
Outros Ativos Financeiros  815 538
Ativos fiscais  210 205
Outros Ativos  1.867 1.288
Não Circulante  16.896 15.312
Ativos Fiscais Diferidos  10.126 8.226
Ativo Tangível  6.685 7.001
Ativo Intangível  85 85
Total do Ativo  34.384 18.339

Passivo e Patrimônio Líquido  31/12/18 31/12/17 Ajustado
Circulante  7.527 5.010
Contas a Pagar  2.477 2.280
Empréstimos e Financiamentos  4.075 2.180
Impostos a Pagar  493 217
Salários a Pagar  451 334
Provisões para Contingências  31 -
Não Circulante  4.749 9.594
Empréstimos e Financiamentos  4.749 9.594
Patrimônio Líquido  22.108 3.735
Capital Social  46.216 22.025
Prejuízos Acumulados  (24.108) (18.290)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  34.384 18.339

 01/01 a 01/01 a 31/12/17
Atividades Operacionais 31/12/18 Ajustado
Prejuízo do Exercício (5.818) (5.566)
Ajustes ao Lucro Líquido 121 (914)
Provisão para Perda sobre Créditos 169 -
Outras Provisões 31 -
Depreciação e Amortização 1.076 959
Resultado de Equivalência Patrimonial - 3
Juros sobre Empréstimos e Mútuo 922 875
Variação Cambial sobre Empréstimos no Exterior 190 (1.706)
Ajuste a Valor Justo de Derivativos (367) 633
Impostos Diferidos (IRPJ e CSLL) (1.899) (1.678)
Variações em Ativos e Passivos (625) 1.297
Redução (Aumento) em Clientes (354) 261
Redução (Aumento) em Outros Ativos Financeiros (276) 1.220
Redução (Aumento) em Ativos Fiscais (6) (6)
Redução (Aumento) em Outros Ativos (580) (304)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar 234 (40)
Aumento (Redução) em Salários a Pagar 117 27
Aumento (Redução) em Outros Passivos Financeiros (37) 343
Aumento (Redução) em Impostos a Pagar 276 (6)
Aumento (Redução) em Provisões - (200)
Caixa Líquido Originado (Aplicado)
    em Atividades Operacionais (6.322) (5.183)
Atividades de Investimento
Aquisição de Investimentos (Pagamentos) - 7.196
Aquisições de Ativo Tangível (870) (1.469)
Baixas de Ativo Tangível 110 -
Aplicações no Ativo Intangível - (32)
Caixa Líquido Originado (Aplicado)
  em Atividades de Investimento (760) 5.695
Atividades de Financiamento
Aumento de Capital 24.191 7.831
Empréstimos (3.834) (9.184)
Caixa Líquido Originado (Aplicado)
  em Atividades de Financiamento 20.357 (1.353)
Aumento (Redução) Líquido de Caixa 
  e Equivalentes de Caixa 13.274 (840)
Caixa e Equivalentes de Caixa 
 no Início do Exercício 996 1.836
Caixa e Equivalentes de Caixa
 no Final do Exercício 14.270 996
Informações Complementares
Juros Pagos (1.128) (902)

   Patrimônio Líquido
  Capital Capital a Prejuízos 
Saldos em  Social Integralizar Acumulados Total
 31/12/16 - Ajustado  15.660 (1.466) (12.724) 1.470
Aumento de Capital Social  6.381 - - 6.381
Capital Integralizado  - 1.450 - 1.450
Prejuízo do Exercício  - - (5.566) (5.566)
Saldos em
  31/12/17-Ajustado  22.041 (16) (18.290) 3.735
Aumento de Capital Social  24.191 - - 24.191
Prejuízo do Exercício  - - (5.818) (5.818)
Saldos em 31/12/2018  46.232 (16) (24.108) 22.108

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DIRETORIA
Roberto Lins Affonso da Costa - Diretor Presidente

Gustavo de Castro Guimarães - Diretor Geral de Operações
Patricia Zanesco - Contabilista CRC 1SP 199453/O-6

O relatório do auditor PwC Auditores Independentes foi emitido sem ressalvas e encontra-se à 
disposição dos acionistas junto com as demonstrações financeiras completas, na sede da Companhia

A LOOP Gestão de Pátios S.A. (“Companhia”), atual denominação social da 
BCA Gestão de Pátios S.A., é uma sociedade por ações de capital fecha-
do, com sede na Rua Projetada Um, 143, na Cidade de Mogi das Cruzes, 
Estado de São Paulo - Brasil, constituída em 4 de novembro de 2013 e pos-
sui como objetos sociais a operação e manutenção de pátios destinados 
exclusivamente à remoção, liberação e apreensão de veículos; organiza-
ção, divulgação e realização de leilão de veículos e outros bens móveis ou 
imóveis, sejam eles presenciais ou através de internet, televisão e outros 
meios de comunicação; o agenciamento, a remoção e a guarda de veículos; 
a intermediação de negócios nas áreas comercial e de serviço relacionados 
aos itens aqui indicados; a compra e venda de veículos e a promoção de fi-
nanciamento direto ou indireto a seus clientes. A Companhia atingiu estágio 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

  01/01 a 01/01 a 31/12/17
Receitas de Prestação  31/12/18 Ajustado
  de Serviços (Líquidas)  8.731 7.976
Custos dos Serviços Prestados  (3.576) (3.384)
Lucro Bruto  5.155 4.593
Despesas com Pessoal  (5.307) (3.904)
Despesas Administrativas  (4.594) (5.563)
Depreciação dos Ativos Tangíveis  (1.076) (959)
Resultado de Equivalência Patrimonial  - (3)
Outras Receitas / Despesas  19 7
Resultado antes das Receitas
 (Despesas) Financeiras  (5.802) (5.831)
Resultado Financeiro  (1.915) (1.413)
Resultado antes da Tributação  (7.717) (7.244)
Provisão para IR e CS  1.899 1.678
Prejuízo do Exercício  (5.818) (5.566)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

NOTAS EXPLICATIVAS

 01/01 a 31/12/18 01/01 a 31/12/17 Ajustado
Lucro Líquido do Exercício (5.818) (5.566)
Outros Resultados Abrangentes - -
Resultado Abrangente do Exercício (5.818) (5.566)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES

operacional em 19 de março de 2014 com a inauguração de seu primeiro 
pátio operacional, localizado na cidade de Mogi das Cruzes. Em 13 de maio 
de 2014 a Companhia constituiu uma nova entidade, por ela controlada, 
denominada BCA Gestão de Pátios C1 S.A., a qual foi incorporada pela 
Companhia em maio de 2017. Em janeiro de 2017, a Companhia iniciou a 
operação de seu segundo pátio localizado em Uberlândia visando a expan-
são dos negócios. No dia 06 de março de 2017 a Companhia adotou sua 
nova marca, denominada “LOOP”, com o objetiv o de trazer uma imagem 
mais atual a empresa. Em janeiro de 2018, a Companhia iniciou a operação 
na unidade da Fradique Coutinho visando a expansão dos negócios. Em 
setembro de 2018, a Companhia recebeu um aporte de R$ 23.900.000,00 
da Webmotors S.A. passando a ser Controladora da LOOP.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0167759-76.2006.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ
RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VESTA TECNOLOGIES
LIMITADA, CNPJ 01.987.246/0001-61, (na pessoa de seus sócios Paula de Cassia Coelho dos Santos CPF:
343.164.771-53 e Hermínio Sotero dos Santos Junior CPF: 107.447.018-48), que lhe foi proposta uma ação
de cobrança, de Procedimento Comum Cível por parte de Telecomunicações de São Paulo - Telesp, objetivando
o recebimento de R$ 30.122,88 (Outubro/2006), referente a prestação de serviços de telecomunicações para
transmissão de dados, voz e imagens. 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 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 19 de junho de 2019. 03 e 06/08

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1105660-98.2016.8.26.0100. O Dr. Vitor Frederico Kümpel,
Juiz de Direito da 27ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Jailson Mauricio
de Lima 02334333417 CNPJ: 22.079.682/0001-02 (na pessoa de seu representante legal) e Jailson N Mauricio
de Lima CPF: 023.343.334-17, que Universom Administração de Bens e Participações Ltda - EPP CNPJ:
53.094.272/0001-64 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$
6.258,63 (Setembro/2016), referente ao inadimplemento de Setembro de 2015 no valor total de R$ 5.158,72,
do contrato de licença de uso de espaço “Shopping Universo”, identificado pelos números 14A, localizado na
Rua Santa Ifigênia nº 185/193, São Paulo/SP. Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros
os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados revéis, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de julho de 2019. 03 e 06/08

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0092500-52.2018.8.26.0100. O Dr. Swarai Cervone de
Oliveira, Juiz de Direito da 36ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Lourenço
Veronezzi CPF: 007.165.538-72 e Edith Helena Izabel Veronezzi CPF: 007.165.538-72, que Condomínio
Edifício Banco do Estado de Minas Gerais – BEMGE CNPJ: 54.606.025/0001-62 ajuizou Ação de Cobrança
de Despesas Condominiais, Procedimento Sumário, sendo julgada procedente e condenando-os ao pagamento
da quantia de R$ 21.548,21 (Novembro/2018), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando os executados
em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
paguem o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e
honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para
garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecerem impugnação. Nos termos do art. 257, IV do
NCPC, ficam advertidos os requeridos de que será nomeado curador especial em caso de revelia Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 18/06/2019. 03 e 06/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004253-67.2019.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA
CLAUDIA HERRERA XIMENES, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Wagner Adauto Silva CPF: 008.976.198-
70, que Alton Comércio de Peças Ltda CNPJ: 00.425.310/0001-58 ajuizou Ação de Cobrança pelo Procedimento
Comum, sendo julgada procedente e condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 3.632,93 (Março/2019),
ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens
a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e
3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias,
oferecer impugnação. Em caso de revelia será nomeado Curador Especial. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de maio de 2019.

03 e 06/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005134-38.2019.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de
Castro Lorena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ARISTIDES DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF 151.598.668-
33, que Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios Ltda CNPJ: 46.349.106/0001-04
ajuizou Ação Monitória, sendo julgada procedente e condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 67.377,03
(Março/2019), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida
a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou
apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art.
523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15
dias, a fluir após o prazo de pagamento, oferecer impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na
forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de julho de 2019.   03 e 06/08

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0014327-77.2019.8.26.0100. A Dra. Anna Paula Dias da
Costa, Juíza de Direito da 44ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Agyx
Serviços Deteleatendimento Ltda - EPP CNPJ: 10.199.646/0001-01 (na pessoa de seu representante legal),
que Telefônica Brasil S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 ajuizou Ação Monitória, sendo julgada procedente e
condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 111.098,72 (Março/2019), ora em fase de Cumprimento de
Sentença. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de ser
acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão
penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, aos 01 de agosto de 2019.       03 e 06/08

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 0066878-47.2013.8.26.0002. O Dr. Claudio Salvetti D Angelo,
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a
Charles Gleide Neres de Lima CPF: 147.598.558-40, que Alton Comércio de Peças Ltda CNPJ: 00.425.310/
0001-58 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 3.158,22 (Setembro/
2013), representada pelo cheque nº 000006 no valor de R$ 1.190,00, vencimento 20/09/2008. Estando o
requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste
o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, o requerido
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da Lei. São Paulo, 19/06/2019. 03 e 06/08

Montebello Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 09.364.322/0001-94 - NIRE 35.300.447.565

Sumário da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 130, §2º, da Lei 6.404/76
Data/Hora/Local: 28/06/2019, às 10h00, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.015, 7º andar, Conjunto 72, Sala B, São Paulo/SP. Convo-
cação:  Dispensada nos termos do § 4º do artigo 124, da Lei 6.404/76. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente - Marcio 
da Rocha Camargo; Secretária - Gabriella Perrone Levorin. Deliberações: “Aprovadas, por unanimidade” (i) a Emissão, nos termos do 
artigo 59 da Lei 6.404/76 e conforme a “Escritura da Terceira Emissão Privada de Debêntures, de Série Única, Não-Conversíveis em Ações 
de Emissão da Montebello Empreendimentos e Participações S.A. (“Escritura de Emissão”), que terá as seguintes características e 
condições: (a) Montante Total da Emissão: o montante total da Emissão será de R$ 10.000.000,00 na data de emissão das Debêntures; (b) 
Data de Emissão das Debêntures: para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 28/06/2019 (“Data de Emissão”); (c) 
Número de Séries: a Emissão será realizada em série única; (d) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 10.000 debêntures; (e) Valor 
Nominal Unitário: o valor unitário de cada Debênture será de R$ 1.000,00 na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (f) Data de 
Vencimento: A data de vencimento das Debêntures será 26/09/2019 (“Data de Vencimento”); (g) Espécie e Forma: as Debêntures serão 
da espécie subordinada e serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas e certifi cados; (h) Da Colocação: As 
Debêntures serão objeto de colocação privada, sem a interveniência de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores 
mobiliários; (i) Local e Pagamento: Os pagamentos a que fi zerem jus os detentores das Debêntures serão efetuados diretamente pela 
Companhia, mediante depósito em conta corrente indicada pelo debenturista com pelo menos 2 dias de antecedência à data prevista 
para o pagamento, não se responsabilizando a Companhia por eventual atraso do debenturista em tal comunicação; (j) Preço de Subs-
crição e Forma de Integralização: As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor Nominal Unitário e deverão ser integralizadas à vista, em 
moeda corrente nacional na data e no ato da respectiva subscrição; (k) Juros e Atualização do Valor Nominal Unitário das Debêntures: 
A partir da Data de Emissão, as Debêntures farão jus a uma remuneração correspondente a 120% (cento e vinte por cento) da variação 
acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfi nanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao 
ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP (“Taxa DI”) no Informativo Diário disponível em sua página na 
Internet, incidente sobre o valor nominal de emissão a partir da Data de Emissão ou data de pagamento da Remuneração imediatamente 
anterior; (l) Repactuação: Não haverá repactuação para as Debêntures desta Emissão; (m) Amortização: Independentemente da data de 
integralização das Debêntures, as Debêntures serão amortizadas pela Emissora em, parcela única, na Data de Vencimento; (n) Resgate 
Antecipado: A Emissora poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, mediante deliberação de seus órgãos societários competen-
tes, realizar uma oferta de resgate antecipado total das Debêntures (“Oferta de Resgate Antecipado”), endereçada a todos Debenturistas, 
sem distinção, sendo assegurado a todos os Debenturistas igualdade de condições para aceitar a Oferta de Resgate Antecipado das 
Debêntures de sua titularidade. Não será admitida a oferta de resgate antecipado parcial das Debêntures; (o) Aquisição Facultativa: As 
Debêntures não serão passíveis de aquisição facultativa pela Companhia; (p) Circulação das Debêntures: Para todos os fi ns de direito, a 
titularidade das Debêntures será comprovada pelo registro dos nomes de seus titulares no Livro de Registro de Debêntures a ser aberto 
pela Companhia, registrado na JUCESP e arquivado na sede da Companhia; (q) Vencimento Antecipado: Os Debenturistas poderão de-
clarar antecipadamente vencidas todas as obrigações das Debêntures e exigir o imediato pagamento pela Emissora do respectivo saldo 
devedor, entendido esse saldo devedor como sendo o Valor Nominal Unitário não amortizado, acrescido pro rata temporis, da variação 
acumulada dos Juros, desde a data da integralização das Debêntures até a data do seu efetivo pagamento, de acordo com o estabelecido 
no item 4.8 desta Escritura, na ocorrência dos seguintes eventos: ( i) protesto legítimo e reiterado de títulos contra a Emissora em mon-
tante, individual ou agregado, igual ou superior a R$ 15.000.000,00 ou do qual resulte riscos à solvabilidade da Emissora, excetuados os 
protestos efetuados por erro ou má-fé de terceiro, conforme comprovado pela Emissora, ou se forem cancelados tempestivamente, ou 
ainda, se o valor dos títulos protestados for objeto de depósito em juízo; (ii) pr otocolo de pedido de recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial e/ou autofalência formulado pela Emissora; ( iii) liquidação, extinção, dissolução, pedido de falência não elidido no prazo 
legal, e/ou decretação de falência da Emissora; ( iv) falta de cumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação prevista nesta Escritura; 
( v) vencimento antecipado de qualquer dívida da Emissora em razão de inadimplência contratual cujo montante seja igual ou superior 
a R$ 10.000.000,00 ou possa, de qualquer forma, vir a prejudicar o cumprimento das obrigações da Emissora prevista nesta Escritura; ( vi) 
condenação defi nitiva de pagamento na esfera judicial, cujo montante individual ou agregado seja igual ou superior a R$ 15.000.000,00; 
e (vii) comprovação de que as declarações da Emissora nesta Escritura, eram falsas ou enganosas, ou ainda, de forma relevante, incorretas 
ou incompletas na data em que foram prestadas; (viii) utilização dos recursos de forma diversa à prevista no item 3.9 desta Escritura; (ix) fu-
são, cisão, transformação, incorporação, ou qualquer outra forma de reorganização societária da Emissora; e (x) transferência, a qualquer 
título, do controle acionário da Emissora, exceto para qualquer pessoa jurídica que, direta ou indiretamente, seja controlada pelos atuais 
controladores da Emissora. (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e praticar todo e qualquer 
ato e assinar todo e qualquer documento necessário à formalização da Emissão de Debêntures ora aprovada, inclusive, mas não se limi-
tando, a fi rmar ou aditar a Escritura de Emissão, contratos e outros instrumentos relativos à Emissão; (iii) nos termos do artigo 171, § 4º, 
da Lei 6.404/76, conceder prazo de 30 dias, a contar da data da publicação desta ata, para os atuais acionistas da Companhia exercerem o 
direito de preferência na aquisição das Debêntures, na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia, sen-
do que os atuais acionistas da Companhia renunciaram ao seu direito de preferência para a subscrição das Debêntures, em favor de subs-
critores das Debêntures a serem selecionados pela Diretoria da Companhia. Encerramento: Nada mais lavrou-se esta ata, que, após lida 
e conferida, foi assinada por todos os presentes. Acionistas: Marcio da Rocha Camargo e Waterford Participações Ltda.. Mesa: Marcio 
da Rocha Camargo - Presidente; Gabriella Perrone Levorin - Secretária. São Paulo, 28/06/2019. JUCESP nº 411.234/19-5 em 29/07/2019.

Credihome Promotora Digital S.A. - NIRE 35.300.180.836 - CNPJ/MF nº 04.113.052/0001-25
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 11.06.2019

Data, Hora, Local: 11.06.2019, às 10 hs, na sede social, Avenida República do Líbano, 331, sala 02 - Parte, São Paulo/SP. Pre-
sença:  totalidade dos acionistas. Mesa: Márcio Garcia de Souza - Presidente; Alexandre Wildt Borges - Secretário. Delibera-
ções Aprovadas: (a) Ratifi car que a Companhia se constitui e opera sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, 
fi cando os administradores autorizados a promover as retifi cações nos cadastros da Companhia perante a Receita Federal do 
Brasil e demais órgãos públicos. Alteração do Artigo 1º do Estatuto Social: “Artigo 1º. A Credihome Promotora Digital S.A., 
doravante denominada Companhia, constitui-se e opera sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, sendo regida 
pelo presente estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.”  (b) Alterar a sede social da Companhia para a Ave-
nida Santo Amaro, nº 48, conjunto 21, Itaim Bibi, CEP 04506-000, São Paulo/SP, com a consequente alteração do Artigo 3º do 
Estatuto Social: “Artigo 3º. A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Santo Amaro, nº 48, conjun-
to 21, Itaim Bibi, CEP 04506-000.” (c) aumentar o capital social, dos atuais R$ 3.033.439,18 para R$ 4.711.499,18, um au-
mento efetivo no valor de R$ 1.678.060,00, mediante a emissão de 1.678.060 ações ordinárias, nominativas, registradas sem 
emissão de certifi cado, e sem valor nominal. (c.1.) As novas ações ordinárias são emitidas ao preço de R$ 1,00 por ação, totali-
zando o montante de R$ 1.678.060,00 integralmente destinado à conta de capital social, sendo totalmente subscritas e inte-
gralizadas neste ato pela acionista Fincapital Participações S.A., CNPJ/MF nº 30.318.033/0001-45, JUCESP NIRE 
32.300.518.322, com sede em São Paulo/SP, nos termos do boletim de subscrição, com expressa renúncia dos demais acionis-
tas ao direito de preferência. (c.2.) nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 
4.711.499,18, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 4.711.499 ações ordinárias, nominativas, registradas sem emis-
são de certifi cado, e sem valor nominal.”  Encerramento: Nada mais. São Paulo, 11.06.2019. Acionistas: Finvest Finanças e In-
vestimentos S.A., Fincapital Participações S.A. p.p. Márcio Garcia de Souza e Alexandre Wildt Borges - Diretores, Bruno Moreira 
da Gama e Luis Claudio Garcia de Souza. JUCESP nº 399.721/19-8 em 25.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Mundial de Motovelocidade
retorna neste final de semana
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Jarcio Baldi

Chega de férias! Domingo,
em Brno na República Tcheca,
recomeça o mundial de Motove-
locidade. Será a 50ª vez que o
circuito recebe o mundial, per-
dendo em apresentações apenas
para a Assen, na Holanda, deno-
minada a “Catedral do Motoci-
clismo”. A marca com maior nú-
mero de vitórias na categoria
principal (desde que passou a se
chamar Motogp) é a Honda com
oito vitórias, seguida pela Ya-
maha com seis e Ducati com três.

Este ano será a 24ª vez que
Valentino Rossi participará do
evento no circuito tcheco. So-
mando-se todas as categorias, o
piloto italiano possui ali sete vi-
tórias: 1x125cc; 1x250cc,
1x500cc e 4 Motogp.  O final de
semana não começou muito bem
para o piloto que, durante o se-
gundo treino livre, teve o motor
de sua Yamaha estourado e, se-
gundo sua equipe, sem grande
impacto porque era um motor
“velho” que já estava com muita

Suzuki  com nova carenagem em Brno

quilometragem.
Quem ficou com o melhor

tempo da sexta feira foi mais uma
vez o francês Fabio Quartararo,
que disse que seu braço está sem
dor e quase 100% em forma. A
Yamaha parece estar afiada para
o evento, pois além da pole de
Fábio, colocou suas quatro mo-
tos entre os dez primeiros colo-
cados, fato importantíssimo para

a qualificação de sábado porque
espera-se chuva no período.
Lembrando que os dez melhores
tempos dos treinos livres dispu-
tam a pole no sábado.

Na equipe Ducati o ambiente
é de tristeza pela perda de seu
assessor de imprensa de apenas
35 anos. O jovem jornalista mor-
reu enquanto dormia no hotel em
Brno. O líder do campeonato

Marc Márquez parece bastante
tranquilo com sua vantagem de
58 pontos, pois pode não pontu-
ar em duas corridas e ainda sim
continuar líder.

Uma curiosidade entre a
Motogp e Formula 1: Maverick
Viñales e Max Verstapen obtive-
ram suas duas últimas vitórias no
mesmo dia: em 28 de outubro de
2018 e 30 de junho de 2019. Na
primeira, enquanto Viñales ven-
cia na Austrália, Verstappen o fa-
zia no México e na segunda, o
espanhol levantava a taça na Ho-
landa enquanto o piloto da For-
mula 1 na Áustria.

A nota triste do final de se-
mana, além da perda do jornalis-
ta, ficou por conta do piloto da
Moto3 Gabriel Rodrigo. O ar-
gentino, logo após cravar o me-
lhor tempo da sexta feira, caiu e
fraturou a clavícula e a pélvis.
Apesar de bastante rápido, o jo-
vem argentino não está com mui-
ta sorte nessa temporada.

A prova terá transmissão di-
reta pelo Sportv neste domingo
a partir das 9 da manhã.
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O Brasil já tem vaga garan-
tida na final do Major Series
de Viena (Áustria), etapa cin-
co estrelas do Circuito Mun-
dial de vôlei de praia 2019.
Três duplas do país avançaram
às semifinais do naipe femini-
no na sexta-feira, vencendo os
jogos das oitavas e quartas de
final. Carol/Maria Elisa (RJ) e
Talita/Taiana (AL/CE) se en-
frentam em uma das semis. Na
outra, Ágatha/Duda (PR/SE)
encara as canadenses Sarah
Pavan e Melissa.

As partidas das semifinais
acontecem neste sábado (3), a
partir das 6h30 (de Brasília).
No duelo caseiro, Talita e Tai-
ana levam vantagem sobre Ca-
rol Solberg/Maria Elisa no re-
trospecto, contando etapas do
Circuito Mundial e do Brasi-
leiro. São quatro vitórias e
duas derrotas. Já no confron-
to entre Ágatha/Duda e as ca-
nadenses, atuais campeãs mun-
diais, vantagem das brasileiras,
que anteriormente venceram
cinco jogos e perderam três.

Talita e Taiana alcançaram
em Viena, em um dos princi-
pais torneios de 2019, a pri-
meira semifinal da dupla nes-
ta temporada. A parceria cele-
brou o avanço após eliminar
nas oitavas de final as chine-
sas Fan Wang e Xinyi Xia por
2 sets a 1 (19/21, 21/16, 15/
11), e nas quartas de final as
tchecas Hermannova e Sluko-
va por 2 sets a 0 (21/16, 21/
16). Taiana analisou.

“Estávamos buscando jogar
com mais coesão há alguns tor-
neios. Tivemos algumas der-
rotas para bons times em pe-
quenos detalhes, e trabalha-
mos para que esse detalhe
fosse favorável a nós. Acho
que isso está refletindo no
campeonato, desde o pri-
meiro jogo, quando pisamos
pela primeira vez na arena.
Conversamos sobre  esse
cuidado com os detalhes. Fi-
zemos uma boa partida con-
tra as tchecas, sacamos bem.
Acho que nosso time merece
por todo trabalho e sacrifício
que estamos fazendo. Só te-
mos que agradecer à nossa
equipe”, disse.

A semifinal será entre ti-
mes que se conhecem muito
bem. Talita foi parceira de Ma-
ria Elisa durante muitos anos,
inclusive nos Jogos Olímpicos
de Londres. Carol Solberg e
Taiana foram parceiras na base
e se enfrentam há mais de uma
década. Conhecimento que fez
Maria Elisa analisar o duelo e
comemorar o bom momento
do vôlei brasileiro.

“Estamos sacando muito
bem, uma ajudando muito a ou-

Circuito Mundial

Brasil domina e avança com
três duplas às semifinais

femininas no Major de Viena
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Talita  (esq) e Taiana celebram ponto na etapa de Viena

tra, se apoiando. Vamos bus-
car manter isso para a semifi-
nal. São dois times que se co-
nhecem muito bem, joguei
com a Talita, será um grande
jogo. Ter dois times do Brasil
na semifinal será muito grati-
ficante para nosso país. Os
outros países também estão
investindo, não falta trabalho
e comprometimento para nós,
então é motivo de muito or-
gulho”, disse Maria.

Carol e Maria Elisa vence-
ram nas oitavas de final as ho-
landesas Stubbe/Van Iersel por
2 sets a 1 (21/16, 19/21, 15/
9). Horas mais tarde, pelas
quartas de final, triunfo sobre
as norte-americanas Larsen/
Stockman, novamente no tie-
break, com parciais de 21/19,
12/21, 15/11. O time coman-
dado pelo técnico Luciano
Kioday chega pela quarta vez
às semis na temporada.

Fechando a lista de duplas
brasileiras nas semifinais,
Ágatha e Duda tiveram um
duro confronto nas oitavas de
final, contra as compatriotas
Ana Patrícia e Rebecca (MG/
CE), que lideram a corrida
olímpica brasileira. Vitória
por 2 sets a 0 (21/19, 21/19).
Horas depois, nas quartas de
final, triunfo por 2 sets a 1
(21/19, 19/21, 15/9) sobre a
campeã olímpica Laura Lu-
dwig e sua parceira Meg Ko-
zuch, da Alemanha. Ágatha
comentou a vitória.

“As alemãs jogam muito
bem, sabíamos que seria mui-
to difícil, Laura é uma ótima
defensora. Temos que pensar
a todo momento o que fazer
no jogo, qual será o ataque. E
isso é cansativo. Estamos
muito felizes, mais uma semi-
final, mas sempre pensando
jogo a jogo, colocando toda
nossa energia em cada duelo”,
disse Ágatha.

A fase de grupos é com-
posta por 32 times em cada
naipe, divididos em oito cha-
ves. Após a primeira fase, os
primeiros colocados vão dire-
to às oitavas de final, enquan-
to segundos e terceiros de
cada grupo disputam uma ro-
dada eliminatória anterior, da
repescagem (Round 1). O tor-
neio segue com oitavas, quar-
tas, semifinais e disputas de
bronze e ouro.

A competição em Viena
rende cerca de R$ 150 mil
para os campeões dos naipes
masculino e feminino. Ao
todo, o torneio distribui cerca
de R$ 2,3 milhões em premia-
ção aos atletas, além de ofere-
cer pontuação alta para o
ranking internacional – 1.200
para os times vencedores.

Pan-Americano

Brasileiros lutam por medalhas
nos 20 km marcha atlética

Depois da maratona, o atle-
tismo volta à cena dos Jogos
Pan-Americanos de Lima, no
Peru, com a disputa das provas
feminina e masculina dos 20
km da marcha atlética, neste
domingo (4) em circuito de 1
km montado na Avenida José
Larco, ao lado do Parque Ken-
nedy, em Miraflores, um dos 43
distritos que formam a provín-
cia da capital peruana.

A largada das mulheres está
prevista para as 8 horas (10 ho-
ras de Brasília), enquanto os
homens marcham a partir das
10:30 (12:30 no horário ofici-
al do Brasil).

O Brasil terá três represen-
tantes neste domingo: Erica Ro-
cha de Sena (Orcampi Unimed),
no feminino, e Caio Bonfim
(CASO-DF) e Moacir Zimmer-
mann (Balneário Camboriú-SC),
no masculino. Erica e Caio es-
tão entre os favoritos para lutar
por um lugar no pódio.

“Acho que consegui fazer
uma excelente preparação. Estou
muito confiante para obter um
grande resultado”, disse a per-
nambucana Erica, radicada des-
de 2011 em Cuenca, no Equador,
onde é casada com Andrés Cho-
cho, também marchador (é re-
cordista sul-americano dos 50
km) e seu treinador.

Medalha de prata no Pan de
Toronto 2015, o primeiro pódio

da marcha brasileira na história
da competição, Erica aponta a
colombiana Sandra Lorena e a
peruana Kimberly Garcia, fina-
listas no último Mundial, como
principais adversárias. “Pude
treinar com o Caio Bonfim, em
Cuenca, onde ele fez um cam-
ping de altitude. Ver atletas
treinando forte motiva a gente.
O Caio é muito raçudo”, co-
mentou a atleta de 34 anos, que
está desde quarta-feira na Vila
Pan-Americana.

Já Caio, medalha de bronze
em Toronto 2015, está desde se-
gunda-feira fazendo os ajustes
finais e a adaptação ao clima de
Lima, seguindo a programação
elaborada pelos pais e treinado-
res João Sena e Gianetti Bonfim,
em parceria com a CBAt e o
COB. “Estou bem preparado, de-
pois do Camping de Treinamen-
to que fiz na altitude de Cuenca,
no Equador. Contei com uma ex-
celente estrutura e tive ajuda da
Erica e do Chocho”, lembrou.
“Não vai ser fácil. Muitos adver-
sários de alto nível e o objetivo
é fazer a melhor prova possível.”

Para João Sena, Caio, ganha-
dor da medalha de bronze no
Mundial de Londres 2017, está
muito bem. “Ele passou muito
bem por todos os exames cien-
tíficos feitos pelo COB e está no
auge da forma física e técnica.”

Moacir Zimmermann tam-

Caio  Bonfim

bém está otimista. “Treinei mui-
to e me dedico exclusivamente à
marcha. Quero um grande resul-
tado no Pan, de olho na Olimpía-
da de Tóquio 2020”, afirmou o
paranaense, que defende a equi-
pe do Balneário Camboriú (SC).

O nível técnico da prova mas-
culina deverá será muito forte,
pois reunirá dois medalhistas do
Mundial de Londres dos 20 km:
o colombiano Eider Arévalo, ga-
nhador da medalha de ouro
(1:18:53) e Caio Bonfim, bron-
ze (1:19:04).

Em La Coruña, em junho,
Caio bateu o recorde brasileiro,
com 1:18:47, quebrando a mar-
ca que era dele mesmo, com
1:19:04, desde o bronze no Mun-

dial de Londres 2017. O resulta-
do é a segunda melhor marca de
toda história no Ranking Sul-
Americano, atrás apenas do cam-
peão olímpico equatoriano Je-
fferson Pérez, que tem 1:17:21,
desde 2003.

As provas de pista e campo
ocorrerão no Estádio de la Vide-
na, a partir de terça-feira (6/8).
O torneio termina no dia 11 de
agosto, com as provas dos 50 km
marcha atlética, no último dia de
competição. O Brasil terá três
representantes: Caio Bonfim,
Viviane Santana Lyra (FECAM-
PR) e Elianay Santana Barbosa
(CASO-DF).

A Caixa é a Patrocinadora
Oficial do Atletismo Brasileiro.
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Em votação inédita, fãs escolhem
parceiro de bicampeão mundial

Uma votação inédita nas re-
des sociais decidiu na sexta-fei-
ra (2) quem seria o piloto que
teria o multicampeão de rali
Reinaldo Varela como navega-
dor durante a etapa da Mitsu-
bishi Cup, que será disputada na
região de Jaguariúna. Consagra-
do como um dos mais premia-
dos competidores do esporte a
motor brasileiro, Reinaldo irá
navegar pela primeira vez para
o filho Bruno Varela, em uma
prova na qual o mais famoso clã
do off-road brasileiro realiza-

rá uma disputa particular.
A votação dava opção aos fãs

de escolherem um dos três filhos
do bicampeão mundial de rally
cross-country, que teria o pai
como navegador. Além de Bru-
no, Rodrigo e Gabriel também
seguem os passos do Reinaldo –
e já somam conquistas importan-
tes no esporte, dentro e fora do
Brasil. Bruno, com 41% dos vo-
tos, pilotará o modelo ASX RS
seguindo a navegação do experi-
ente Reinaldo Varela. Rodrigo e
Gabriel tiveram um empate téc-

nico no pleito, com 30% e 29%,
respectivamente, e formarão a
outra dupla.

Desafio – O clã Varela é atra-
ção especial da quarta etapa da
Mitsubishi Cup, que convidou a
família para disputar a corrida na
temporada que comemora 20
anos da competição. E a pro-
posta logo virou um desafio fa-
miliar, como era de se esperar.
“Vai ser muito legal navegar
para o Bruno. Até por que ele
está precisando de umas bron-
cas”, brinca Reinaldo.

Duas provas – O evento des-
te sábado será o primeiro da tem-
porada a oferecer aos competi-
dores duas corridas de 50 km.
Por isso, a dupla pai e filho re-
solveu se alternar ao volante.
“Nem eu, nem o Gabriel, aguen-
tamos muito na navegação! O
nosso negócio é pilotar e acele-
rar mesmo. Então a gente deci-
diu dividir, cada um pilotará uma
corrida”, diz o bicampeão mun-
dial, meio brincando, meio sério.
Rodrigo e Gabriel também de-
vem se revezar ao volante.
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Linha Renault 2020 renovada

Novo Cayenne Plug-in
Hybrid vendido no Brasil

A linha 2020 do Sandero, Logan e Ste-
pway chega ao mercado com novo design,
mais conforto e mais segurança sem abrir
mão do amplo espaço interno, robustez e
baixo custo de manutenção.

Com design renovado, Sandero, Logan e
Stepway têm novos para-choques dianteiros
e uma nova assinatura luminosa com luzes diur-
nas de LED, no formato de “C” ao redor dos
faróis. A nova grade agora traz detalhes croma-
dos. Sandero e Stepway também têm novas
lanternas traseiras de LED, com novo formato
que invadem a tampa do porta-malas.

O interior de todos os modelos é com-
posto por novos materiais, o teto por exem-
plo agora é escuro. As portas têm acaba-
mento em tecido ou couro, dependendo da
versão. O volante em couro tem detalhes em
cromo anodizado, dando esportividade.

Os bancos têm novos padrões de reves-
timentos em todos os modelos, com estilo
mais moderno e minimalista. Mais largos e
com espumas mais espessas em um formato
que garante mais conforto e ergonomia.

Agora Sandero, Logan e Stepway com
motor 1.6 SCe passam a ter versões com o
novo câmbio automático CVT X-Tronic.

No quesito segurança, todas as versões
de Sandero, Logan e Stepway trazem de sé-
rie quatro airbags (dois frontais e dois late-
rais), além de duas fixações Isofix para ca-
deirinhas infantis no banco traseiro e estru-
tura da carroceria reforçada. As versões equi-
padas com o câmbio CVT X-Tronic, e tam-
bém a esportiva R.S. 2.0, oferecem, ainda,
controle eletrônico de estabilidade (ESC) e
assistente de partida em rampas (HSA).

Todas as versões com câmbio CVT X-
Tronic trazem ainda de série rodas de 16
polegadas e novos detalhes externos, como
as molduras nas caixas de rodas, que os dife-
renciam das versões com câmbio manual.

Sandero, Logan e Stepway são equipa-
dos com Media Evolution, a nova central
multimídia com   tecnologia Android Auto e
Apple Carplay, permitindo usar Spotify,
Waze, Google Maps (Android Auto) e áudi-
os de Whatsapp na tela de sete polegadas
touchscreen capacitiva, com melhor preci-
são do toque. O Media Evolution ainda traz
as funções Bluetooth, câmera de ré (em al-
gumas versões), Eco Scoring e Eco Coaching
– que ajudam o motorista a economizar com-
bustível auxiliando na maneira de dirigir –,
acessadas diretamente no carro.

Outra novidade em todas as versões é a
chave tipo canivete, com comando de aber-
tura e fechamento das portas.

A nomenclatura das versões passa a seguir

a mesma usada globalmente pela Renault: Life,
Zen, Intense e Iconic (disponível apenas para
Stepway e Logan). Os motores são os eficien-
tes 1.0 SCe, de três cilindros, e o 1.6 SCe.

 Outra novidade dos três modelos é que
eles serão vendidos também pela Loja Re-
nault (loja.renault.com.br), como já aconte-
ce com o Kwid.

Sandero
O Sandero tem o maior comprimento

(4.070 mm), o maior entre-eixos (2.590 mm) e
o maior porta-malas da categoria (320 litros).

A gama do Sandero na linha 2020 tem
opções para todas as necessidades. O mode-
lo é oferecido nas versões: Life (com motor
1.0 SCe e câmbio manual), Zen (com motor
1.0 SCe ou 1.6 SCe e câmbio manual ou CVT
X-Tronic), Intense (com motor 1.6 SCe e câm-
bio CVT X-Tronic) e R.S. 2.0 (com motor
2.0 e câmbio manual de seis marchas).

Completo de fábrica, o único opcional
do novo Sandero da linha 2020 é a pintura
branca ou metálica. As opções de cores para
o Sandero são as novas azul Iron (exclusiva
do modelo) e cinza Cassiopée, além de bran-
co Glacier, prata Étoile, preto Nacré e ver-
melho Vivo. Para o esportivo Sandero R.S.
2.0 as opções são vermelho Fogo, branco
Glacier, prata Étoile e preto Nacré.

Confira abaixo os principais itens de
série de cada versão do Sandero:

Life 1.0 (R$ 46.990): quatro airbags (dois
frontais e dois laterais), Isofix, direção ele-

tro-hidráulica, ar-condicionado, vidros dian-
teiros elétricos, travas elétricas, chave cani-
vete e rodas de 15 polegadas.

Zen 1.0 (R$ 49.990) e Zen 1.6 (R$ 55.990):
Todos da versão Life mais Media Evolution,
comando satélite no volante, sensor de esta-
cionamento, ajustes de altura do banco e vo-
lante, computador de bordo, alarme, vidros
elétricos com “one touch”e Stop&Start (ex-
clusivo motor 1.6 SCe manual).

Zen 1.6 CVT X-Tronic (R$ 62.990):
Todos os itens da Zen manual mais câmbio
automático CVT X-Tronic, controle eletrô-
nico de estabilidade (ESC), assistente de par-
tida em rampas (HSA), rodas de 16 polega-
das Flexwheel e molduras nas caixas de roda.

Intense 1.6 CVT X-Tronic (R$ 65.490):
Todos os itens da versão Zen CVT mais ar-
condicionado automático, câmera de ré, fa-
róis de neblina, vidros traseiros elétricos, re-
trovisores elétricos, piloto automático (con-
trolador e limitador de velocidade) e rodas
de liga leve de 16 polegadas diamantadas.

R.S. 2.0 (R$ 69.690): Todos os itens da
Zen manual mais assistente de partida em
rampas (HSA); controle eletrônico de esta-
bilidade (ESP), ar-condicionado automático,
câmera de ré, retrovisores elétricos, vidros
traseiros elétricos, piloto automático (con-
trolador e limitador de velocidade) e rodas
de liga leve de 17 polegadas na cor preta

diamantadas. A pintura branca é de série.
Logan
Agora na linha 2020, o sedã traz mais

conforto com a opção do câmbio automáti-
co CVT X-Tronic, mais segurança com os
quatro airbags de série em todas as versões e
um novo visual.

Nas versões com câmbio CVT X-Tronic
(Intense e Iconic) o sedã tem altura elevada da
carroceria e molduras nas caixas de roda que
dão mais imponência ao modelo, além de ro-
das de 16 polegadas. O espaço interno conti-
nua sendo um dos pontos fortes do sedã. Cin-
co pessoas viajam confortavelmente, com
folgas para os joelhos, ombros e cabeça, gra-
ças principalmente à boa distância entre-ei-
xos de 2.635 mm. O amplo espaço interno
também é percebido no porta-malas, de 510
litros, um dos maiores do segmento.

O único opcional no novo Logan 2020 é
a pintura branca ou metálica. Entre as op-
ções de cores para o Logan estão a nova
cinza Cassiopée, além de branco Glacier,
prata Étoile, preto Nacré e vermelho Vivo.

Confira abaixo os principais itens de
série de cada versão do Logan:

Life 1.0 (R$ 50.490): quatro airbags (dois
frontais e dois laterais), Isofix, direção ele-
tro-hidráulica, ar-condicionado, vidros dian-
teiros elétricos, travas elétricas, chave cani-
vete e rodas de 16 polegadas.

Zen 1.0 (R$ 53.490) e Zen 1.6 (R$ 59.490):
Todos da versão Life mais Media Evolution,
comando satélite no volante, sensor de estaci-
onamento, ajustes de altura do banco e volan-
te, computador de bordo, alarme, vidros elé-
tricos com “one touch” e Stop&Start (exclu-
sivo motor 1.6 SCe manual).

Zen 1.6 CVT X-Tronic (R$ 66.490):
Todos os itens da Zen manual mais câmbio
automático CVT X-Tronic, controle eletrô-
nico de estabilidade (ESC), assistente de par-
tida em rampas (HSA), rodas de 16 polega-
das Flexwheel e molduras nas caixas de roda.

Intense 1.6 CVT X-Tronic (R$ 68.990):
Todos os itens da versão Zen CVT mais ar-
condicionado automático, câmera de ré, fa-
róis de neblina, vidros traseiros elétricos, re-
trovisores elétricos, piloto automático (con-
trolador e limitador de velocidade) e rodas
de liga leve de 16 polegadas diamantadas.

Iconic 1.6 CVT X-Tronic (R$ 71.090):
Todos os itens da Intense CVT X-Tronic
mais bancos de couro, sensor de chuva e
sensor de luminosidade.

Stepway
A maior altura do solo – 185 mm, 45

mm a mais que o Sandero com câmbio ma-
nual – facilita a condução do dia a dia, enca-
rando as valetas e lombadas das cidades. A
posição de dirigir elevada é outro destaque
do modelo.

Agora na linha 2020, o modelo está mais
robusto com um novo para-choque diantei-
ro com apliques em cromado nos faróis de
neblina e skis (dianteiros e traseiros) na cor
prata, que reforçam ainda mais o visual SUV.
As lanternas com tecnologia em LED, com
máscara preta, conferem um estilo único ao
Stepway, com uma assinatura luminosa ex-
clusiva.

O Stepway 2020 traz novas rodas de 16
polegadas bíton diamantadas, na cor cinza
Erbe.

Internamente, o veículo tem elementos
que reforçam através do estilo a identidade
diferenciada do modelo, como a assinatura
Stepway em baixo relevo no detalhe em cro-
mo acetinado do volante, além da identifica-
ção 3D e baixo relevo nos bancos e elemen-
tos de cor.

O Stepway tem motor 1.6 SCe e três
versões de acabamento: Zen, com câmbio
manual, Intense com câmbio CVT X-Ttro-
nic, e Iconic, com câmbio CVT X-Tronic.

O único opcional fica por conta da pin-
tura branca ou metálica. O bege Dune estreia
como cor exclusiva do S tepway, que tam-
bém é oferecido nas cores cinza Cassiopée,
branco Glacier, prata Étoile, preto Nacré e
vermelho Vivo.

Confira abaixo os principais itens de
série de cada versão do Stepway:

Zen 1.6 (R$ 61.190): quatro airbags
(dois frontais e dois laterais), Isofix, sensor
de estacionamento, direção eletro-hidráuli-
ca, ar-condicionado, alarme, faróis de nebli-
na, chave canivete, rádio, Stop&Start e ro-
das de 16 polegadas Flexwheel.

Intense 1.6 CVT X-Tronic (R$ 70.990):
Todos os equipamentos da versão Zen mais
Media Evolution, controle eletrônico de es-
tabilidade (ESC), assistente de partida em
rampas (HSA), ar-condicionado automáti-
co, câmera de ré, vidros traseiros elétricos,
retrovisores elétricos, piloto automático
(controlador e limitador de velocidade) e
rodas de liga leve 16 polegadas bíton dia-
mantadas.

Iconic 1.6 CVT X-Tronic (R$ 73.090):
Todos os itens da Intense CVT mais bancos
de couro, sensor de chuva, sensor de lumi-
nosidade e rodas de liga leve 16 polegadas
bíton diamantadas.

Novas Honda CRF 1000L Africa
Twin e CRF 1000L Africa Twin

Adventure Sports

Importados
Motos

Como parte das iniciativas de E-Perfor-
mance, a Porsche lança no Brasil e inicia a
pré-venda da nova versão do Cayenne E-
Hybrid, com preço público sugerido a partir
de R$ 435.000.

Um motor V6 de três litros (250 kW /
340 cv) foi combinado com um motor elétri-
co (100 kW / 136 cv) para gerar 340 kW
(462 cv) de potência. O torque máximo, de
700 Nm, é disponibilizado logo acima da
rotação de marcha lenta. A propulsão híbri-
da plug-in do Cayenne permite a aceleração
de 0 a 100 km/h em 5,0 segundos e uma
velocidade máxima de 253 km/h. O novo
Cayenne E-Hybrid pode percorrer uma dis-
tância de 44 quilômetros e alcançar veloci-
dade de 135 km/h usando apenas eletricida-
de.

A tecnologia Sport Response (Respos-
ta Esportiva), derivada do supercarro 918
Spyder, é um novo acréscimo. Ela permite
que o motor elétrico possa ser usado em
todos os modos do pacote Sport Chrono de
série para um ganho adicional na performan-
ce. Isso quer dizer que o máximo torque do
sistema está disponível assim que você pres-
siona o pedal do acelerador. Dependendo da
situação de condução e da necessidade de
desempenho, o motorista continua a usu-
fruir do torque adicional ao longo de toda a
faixa de rotações. A duração do impulso adi-
cional e a carga da bateria durante o percurso
dependem do modo de condução seleciona-
do. Nos modos voltados a desempenho -
Sport e Sport Plus - virtualmente toda a ener-
gia da bateria pode ser usada para impulsão.
No modo Sport, a bateria é carregada apenas
na medida necessária para uma nova ação de
impulsão. No modo Sport Plus, a bateria é
recarregada o mais rapidamente possível. Os
outros modos privilegiam a máxima eficiên-
cia de condução.

A capacidade da bateria foi significati-
vamente melhorada no Cayenne E-Hybrid,
juntamente com a autonomia com eletricida-
de e as reservas para impulsão: em compa-
ração com o modelo anterior, a capacidade
aumentou de 10,8 para 14,1 kWh. Isso equi-
vale a um aumento de aproximadamente 30
por cento. A bateria com resfriamento líqui-
do, alojada sob o assoalho de carga na trasei-
ra do carro, consiste de oito módulos de cé-
lulas, cada um deles com 13 células prismá-
ticas de íons de lítio. A bateria de alta volta-
gem é carregada totalmente em 7,8 horas atra-
vés de uma conexão de 230 volts e 10 ampe-
res. Se for usado o carregador de bordo opci-
onal de 7,2 kW e uma conexão de 230 volts
com 32 amperes como alternativa ao carre-
gador de série de 3,6 kW, a bateria é “preen-
chida” novamente em apenas 2,3 horas.

A Porsche reprojetou o trem de força do
Cayenne E-Hybrid. O módulo híbrido con-
siste de uma combinação altamente integra-
da do motor elétrico com uma embreagem de

separação. Diferentemente do sistema ele-
trohidráulico anterior, com atuador mecâni-
co, a embreagem de separação agora é opera-
da eletromecanicamente, o que garante tem-
pos de reação ainda mais rápidos. A trans-
missão ganhou o novo câmbio Tiptronic S
com oito velocidades. A caixa de câmbio au-
tomática não apenas permite uma arrancada
mais confortável e suave, mas também au-
menta significativamente a velocidade das
trocas de marchas. A interrupção da força de
tração durante o processo de troca também
foi reduzida ainda mais.

Tração integral ativa permanente
Com o sistema de Gerenciamento de

Tração da Porsche (Porsche Traction Ma-
nagement - PTM), o Cayenne E-Hybrid
possui tração ativa permanente nas quatro
rodas distribuída através de uma embreagem
multidiscos eletronicamente comandada,
controlada por mapeamento. Com sua am-
pla faixa de distribuição de torque, esse sis-
tema proporciona claras vantagens em ter-
mos de dinamismo de condução, agilidade,
controle de tração e capacidade off-road.
Graças ao chassi completamente novo, o
Cayenne E-Hybrid proporciona o mesmo
dinamismo de condução de carro-esporte
disponível em todos os modelos da nova
geração do Cayenne. O sistema de gerencia-
mento ativo da suspensão (Porsche Active
Suspension Management - PASM) é dispo-
nibilizado de série. Itens opcionais incluem
o sistema elétrico de estabilização de rola-
gem Porsche Dynamic Chassis Control
(PDCC) e um engate para reboque para car-
gas de até 3,5 toneladas.

Com o lançamento do Cayenne E-Hy-
brid, a Porsche está expandindo sua gama de
sistemas de assistência e itens opcionais para
toda a linha, com uma variedade de inova-
ções. Pela primeira vez, o head-up display é
oferecido num Porsche: ele projeta todas as
informações mais importantes sobre a con-
dução diretamente na linha de visão do mo-
torista, num mostrador totalmente colorido.
Outros novos itens agora disponíveis no
Cayenne são o copiloto digital inteligente
Porsche InnoDrive com controle de veloci-
dade de cruzeiro adaptativo, bancos com
massagem, um para-brisa aquecido, aqueci-
mento independente com controle remoto e
rodas de 22 polegadas de metal leve.

No Brasil já foram instalados carregado-
res elétricos em cinco estados em diversos
parceiros do alto segmento, como hotéis,
clubes de Golfe, Shoppings, entre outros.
Essa estratégia assegura aos clientes de veí-
culos híbridos Plug-in a possibilidade de car-
regar seus modelos tranquilamente nos lo-
cais que frequentam.

A localização das estações de carrega-
mento da Porsche pode ser encontrada na
página https://www.porsche-
eperformance.com.br/

A Honda dobra a aposta em sua maxi-
trail: ao lado da CRF 1000L Africa Twin, re-
novada tecnicamente por itens como o acele-
rador eletrônico Throttle By Wire, quatro
Riding Modes, podendo variar potência, freio
motor e o HSTC – Honda Selectable Torque
Control –aperfeiçoado e preço público suge-
rido de R$ 57.990 e para a versão Travel Edi-
tion equipada com acessórios, o preço públi-
co sugerido é de R$ 66.990. Já a novíssima
CRF 1000L Africa Twin Adventure Sports,
que se diferencia pelo tanque de combustível
de grande capacidade, suspensões de curso
ampliado, carenagem mais protetiva e aque-
cedor de manoplas tem preço sugerido de R$
64.990 e na versão Travel Edition, o preço
público sugerido é de R$ 69.990.

As cores disponíveis são o Vermelho e
Preto fosco para a CRF 1000L Africa Twin e
Branco perolizado para a CRF 1000L Africa
Twin Adventure Sports. A garantia é de três
anos sem limite de quilometragem.

A CRF 1000L Africa Twin e sua nova
versão, a CRF 1000L Africa Twin Adventure
Sport, são maxitrails versáteis; simples e prá-
ticas, mas, ao mesmo tempo, sofisticadas e
extremas. Motocicletas que tanto podem ser
usadas em deslocamentos urbanos como nas
aventuras mais radicais.

Tanto a renovada CRF 1000L Africa
Twin como a inédita versão Africa Twin Ad-
venture Sports estarão disponíveis em ver-
são Standard e Travel Edition, esta última
equipada com acessórios oficiais, como pro-
teções tubulares, cavalete central, malas late-
rais e top case, este disponível na versão Africa
Twin. Ambas compartilham de consagrada
base técnica, aperfeiçoada para o modelo 2020.

A CRF 1000L Africa Twin Adventure
Sports se destaca pelas suspensões de curso
estendido e detalhes que a tornam ainda mais
competente para enfrentar roteiros mais exi-
gentes, e que também será vendida em versão
Travel Edition, adicionada do kit de malas
laterais e cavalete central.

Desde o início o projeto da CRF 1000L
Africa Twin teve como alvo criar uma moto-
cicleta versátil, capaz de oferecer excelente
performance tanto em longas viagens por es-
tradas pavimentadas como também nas in-
cursões fora de estrada. Atender utilizações
tão diferentes não deveria, contudo, menos-
prezar os pequenos deslocamentos urbanos,
resultando assim em uma moto completa.
Para conseguir tal objetivo o perfeito equilí-
brio entre dimensões físicas, potência e tor-
que foi crucial.

A opção pelo motor bicilíndrico paralelo
SOHC de 999,1 cc e oito válvulas resultou da
prioridade dada à conciliar dimensões com-
pactas e peso reduzido e, de fato, soluções
técnicas inéditas para o posicionamento de

componentes como a bomba de água e de
óleo, assim como o sistema de acionamento
destas, acabaram por dar ao motor da Africa
Twin dimensão longitudinal equivalente às do
motor da CB 500X. A altura reduzida tam-
bém é outra vantagem do motor da Africa
Twin, que permitiu uma generosa distância
mínima em relação ao solo, fundamental para
o uso fora de estrada.

As versões 2020 da Africa Twin recebe-
ram modificações na caixa do filtro de ar para
melhor resposta do motor em médios regi-
mes de rotação. Idem com relação ao sistema
de escapamento 2 em 1, agora com dois cata-
lisadores e ponteira de menores dimensões,
alterado para melhora na emissão de potên-
cia, mudança esta que resultou em sonorida-
de mais agressiva. Tais modernizações subi-
ram a potência de 90,2 cv para 94,6cv a 7.500
rpm e o torque máximo de 9,3 kgf.m para 9,7
kgf.m a 6.000 rpm.

A introdução do sistema de acelerador
eletrônico TBW – Throtlle By Wire, é outra
novidade das versões 2020, equipamento que
trouxe consigo os três “Riding Modes”, am-
pliando também as capacidades do sistema
de controle de tração HSTC – Honda Selecta-
ble Traction Control.

O chassi tipo berço semi-duplo de aço é
comum às duas versões da Africa Twin e pro-
porciona um adequado compromisso entre
estabilidade em alta velocidade e as qualida-
des específicas ao uso fora de estrada. São
seis os pontos de fixação do motor ao qua-
dro, o que reduz vibrações e a necessidade de
dotá-la de amortecedor de direção. Outro aper-
feiçoamento nas versões 2020 da Africa Twin
é a bateria de lítio-íon, que contribuiu para

uma redução de peso de cerca 2,3 kg.
As suspensões – dianteira Showa tipo

invertido com tubos de 45 mm de diâmetro e
conjunto mola-amortecedor traseiro são to-
talmente reguláveis. A versão Africa Twin
Adventure Sports se caracteriza por curso
ampliado em 20 mm em ambas suspensões.
Rodas aro 21 polegadas na dianteira e 18 po-
legadas na traseira tem aros de alumínio e rai-
os de aço inoxidável. A frenagem, com siste-
ma ABS, é entregue a um par de discos flutu-
antes tipo “wave” de 310 mm na dianteira,
com cálipers Nissin de quatro pistões mon-
tados radialmente. Na traseira o disco tipo
“wave” de 256 mm é servido por cáliper de
pistão simples. As CRF´s 1000L Africa Twin
usam rodas raiadas com aros de alumínio aro
21" na dianteira e 18" na traseira. Os pneus
tipo Tube Type tem medidas 90/90 à frente e
150/70 atrás.

Outra novidade das Africa Twin versão
2020 é o painel de instrumentos que, redese-
nhado, se vale de uma tela retangular LCD
tipo “blackout”, que permite excelente legi-
bilidade das múltiplas informações. Quanto à
iluminação, o característico farol duplo em
LED permanece em ambas versões da Africa
Twin.

A CRF 1000L Africa Twin e CRF 1000L
Africa Twin Adventure Sports seguem o pa-
drão de essencialidade no que diz respeito a
partes de carroceria, proporcionando não
apenas resistência e minimização de danos
em uso off road e peso máximo contido a 216
kg (seco), e (224 kg na versão Adventure
Sports). A altura do assento é ajustável entre
850 e 870 mm (900 e 920 mm na versão Ad-
venture Sports).


