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BC está tranquilo para atravessar
período mais conturbado no exterior

Ministra teme que críticas
a agrotóxicos gerem

guerra comercial

Esporte
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Comercial
Compra:   3,95
Venda:       3,95

Turismo
Compra:   3,80
Venda:       4,11

Compra:   4,42
Venda:       4,43

Compra: 171,47
Venda:     208,32

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

25º C

14º C

Quarta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

Uma das provas mais dispu-
tadas e emocionantes desta
temporada de F-4 no Kartódro-
mo Granja Viana, em Cotia
(SP), mudou completamente a
tabela de pontuação da Associ-
ação de Kart Amador de São
Paulo (Akasp). Campeão do
primeiro turno, Alexandre
Albino venceu na segunda-
feira a 23ª etapa do ano e
pulou do quinto posto para a
vice-l iderança,  enquanto
Carlos Santana com o segun-
do lugar é o novo líder do
terceiro turno. Santana está
com 149 pontos, apenas oito

Kartismo: Reviravolta no
campeonato da F-4 da Akasp

de vantagem sobre Albino.
“Quero parabenizar o Ale-

xandre (Albino) pela bela e
limpa corrida. Aos demais
pilotos também meus elogi-
os, pois evoluem em técnica
e destreza. Fico muito con-
tente em ver a evolução de
todos. Isso tudo é demonstra-
do na classificação, em que
até o quinto colocado ainda
tem chances de título. Está
muito apertado e acirrado
este terceiro turno”, parabe-
nizou Santana, novo líder do
turno e um dos administrado-
res da Akasp.           Página 8

A seleção brasileira femini-
na de vôlei começará nesta quar-
ta-feira (7) a participação nos
Jogos Pan-Americanos. O time
verde e amarelo jogará com Por-
to Rico, às 15h (horário de Bra-
sília), em Lima, no Peru. O Spor-
TV 2 e a Rede Record transmiti-
rão ao vivo. Brasileiras e porto-
riquenhas estão no grupo B da
competição ao lado da Argenti-
na e dos Estados Unidos.

O grupo A é formado por
Peru, República Dominicana,
Canadá e Colômbia. Página 8

Brasil estreia no
Pan-Americano contra

Porto Rico nesta quarta-feira
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Macris, Mara e Lorenne estarão nos Jogos Pan-Americanos

Ginástica Trampolim
do Brasil encerra
participação nos

Jogos Pan-
Americanos
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Seleção Brasileira de Ginástica de
Trampolim

O Brasil encerrou na segunda-feira (5) sua
campanha na Ginástica Trampolim dos Jogos
Pan-Americanos de Lima. Dois atletas brasi-
leiros chegaram às finais individuais, mas não
conquistaram medalhas, Rayan Victor Dutra
terminou em quinto lugar e Camilla Lopes
Gomes, que estava entre as favoritas, termi-
nou em 8º, após um erro em sua série.

Na final masculina, Rayan realizou uma
série com alto grau de dificuldade e com boa
execução. Levou a nota 55,215 e saiu extre-
mamente satisfeito com seu desempenho.
“Estava muito nervoso porque é uma série
muito difícil. Foi a primeira vez que fiz uma
série tão complicada como esta.     Página 8

Cimed Racing busca
novas vitórias em
Campo Grande
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Cacá Bueno

Neste final de semana, a Sto-
ck Car realizará sua 6ª etapa da
temporada em Campo Grande
(MS). Bicampeã da categoria
com títulos de pilotos e equipes
em 2015 e 2016, a  Cimed  Ra-

cing  venceu as últimas quatro
provas disputadas no traçado,
sendo duas delas em 2015 e duas
em 2018 – o circuito ficou de
fora do calendário da Stock em
2016 e 2017.             Página 8

China suspende
compra de
produtos

agrícolas dos
Estados Unidos

O Ministério do Comércio
da China anunciou que empresas
do país suspenderam a compra de
produtos agrícolas dos Estados
Unidos. A medida é uma respos-
ta ao anúncio do presidente ame-
ricano, Donald Trump, sobre no-
vas taxas a importações chinesas.

Segundo o ministério, a
China também não descarta a
possibilidade de impor tarifas
adicionais aos produtos agrí-
colas importados dos Estados
Unidos.

Não foram divulgados mais
detalhes sobre essa possível sobre-
taxa. No comunicado, Pequim afir-
mou que espera que os Estados
Unidos cumpram sua promessa e
criem as condições necessárias
para a cooperação bilateral.

A paralisação nas compras
ocorreu alguns dias depois de
Trump anunciar novas sobreta-
xas de 10% sobre outros 300
bilhões de dólares em produtos
importados da China, acirrando
a guerra comercial entre os dois
países. O presidente justificou
a decisão alegando que os diri-
gentes de Pequim não cumpri-
ram, entre outros, promessas de
aumentar significativamente o
volume de compras de produ-
tos agrícolas dos EUA.

As novas tarifas atingem as
importações que haviam sido
poupadas até agora pelos EUA
e se unem às sobretaxas de
25% já impostas sobre 250 bi-
lhões de dólares em produtos
importados da China, país que
exporta 500 bilhões de dólares
em bens para os Estados Uni-
dos anualmente.

O Ministério do Comércio
chinês afirmou que as novas ta-
rifas americanas representam
uma “séria violação” na guerra
comercial travada entre as duas
maiores economias do mundo.

A resposta chinesa atinge
em cheio os agricultores ame-
ricanos que já tiveram uma
grande redução nas vendas para
o país asiático com o conflito.
(Agência Brasil)

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Roberto Campos Neto,
disse na terça-feira (6) que o Brasil
tem condições de atravessar com
tranquilidade o momento incerto
da economia mundial.

Segundo ele, o cenário in-
ternacional está atualmente
mais conturbado, mas o BC
está tranquilo e é preciso olhar
para o longo prazo.

“Temos uma posição bas-
tante sólida, condições exter-
nas sólidas, volume de reser-
vas bastante grande. Navega-
mos numa crise sem ter que
subir juros. Muitos países ti-
veram que subir juros. Então
acho que o Brasil está bastan-

te sólido neste sentido.
Estamos tranquilos para nave-
gar nesse momento mais incer-
to pela frente”, disse em aber-
tura de evento organizado pelo
jornal Correio Braziliense,
para debater sobre a redução
de juros no país.

Campos Neto disse que a
guerra comercial teve várias
fases, sendo que na primeira a
expectativa era que o aumento
de tarifas aumentasse a infla-
ção no mundo. Entretanto, dis-
se ele, isso não aconteceu. Pelo
contrário, houve queda nos ín-
dices de preços e revisões para
as estimativas de crescimento
da economia.            Página 3

Ministra da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Tereza
Cristina
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A ministra da Agricultura Pe-
cuária e Abastecimento, Tereza
Cristina, disse  na terça-feira(6)
que as críticas que vêm sendo
feitas às autorizações dadas por
sua pasta para o registro de agro-
tóxicos no país estão se transfor-
mando em “guerra política”, no
âmbito nacional, com potencial
de resultar, no âmbito internaci-
onal, em “guerra comercial”.

Em café da manhã com jor-

nalistas, Tereza Cristina disse
que as autorizações concedidas
para uso de novos agrotóxicos
são um “risco calculado” simi-
lar ao que ocorre em outros paí-
ses. “Ninguém está colocando
veneno no prato do consumidor
brasileiro”, afirmou a ministra.

“O Brasil é o único país que
tem uma lei segundo a qual não
se pode aprovar nenhum registro
mais tóxico ou igual ao que já

existe no mercado [de agrotóxi-
cos]”, disse Tereza Cristina em
um café da manhã oferecido a
jornalistas.

A ministra abriu o encontro
criticando artigos e matérias jor-
nalísticas que abordaram o as-
sunto. “Estamos incomodados
com o fato de o tema ser trans-
formado, aqui dentro, em guerra
política e, lá fora, em guerra co-
mercial”, disse a ministra.

“Tenho preocupação com o
fato de passarmos imagens que
resultarão em questionamentos
no exterior. Se há, aqui dentro,
dúvidas, por que lá fora não ha-
veria?”, acrescentou, ao defender
“unidade, não de pensamento,
mas nos números” que são publi-
cizados .

Segundo ela, dos 262 produ-
tos registrados recentemente,
apenas sete são novos. Os de-
mais seriam genéricos ou equi-
valentes aos já existentes no
mercado.                        Página 4
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Previdência: Onyx espera
 que votação em 2º turno

seja concluída hoje
O ministro da Casa Civil,

Onyx Lorenzoni, disse na ter-
ça-feira (6) que o governo es-
pera que a votação em segun-
do turno da proposta de refor-
ma da Previdência seja encer-
rada nesta quarta-feira (7) na
Câmara dos Deputados. Onyx

deu a declaração após reunir-
se com o presidente da Casa,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), na
residência oficial da Câmara,
para definir as estratégias de
votação da proposta de emenda
à Constituição (PEC 6/19) da
Previdência.                  Página 4

BNDES confirma devolução
de mais R$ 40 bilhões

ao Tesouro

Juros baixos precisam chegar
ao consumidor final,

diz Campos Neto
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Prefeitura intensifica desburocratização
para geração de empregos na cidade

O prefeito Bruno Covas es-
teve na manhã de terça-feira
(6) na cerimônia de abertura
do 29º Congresso & Expo Fe-
nabrave, da Federação Nacio-
nal de Distribuição de Veícu-
los Automotores, e reafirmou
as providências da gestão para
a geração de empregos na ci-
dade, numa reação à crise eco-
nômica.

“São Paulo vem fazendo a
sua parte para criar melhores
condições de geração de em-
prego reduzindo burocracia. O
prazo de abertura de uma em-
presa na cidade, que era de 100
dias, caiu para 4 dias. A meta
era chegar a abertura de empre-
sa em 48 horas, mas com a nova
Junta Comercial de São Paulo
talvez cheguemos ao prazo de
24 horas”, acrescentou. “O pra-

zo para se obter um alvará era
de em média 540 dias na cida-
de e hoje, com o Aprova Rápi-
do, nós chegamos a uma média
de 77 dias e vamos reduzir ain-
da mais”, disse Covas.

“Enviamos à Câmara Muni-
cipal um projeto de anistia par-
ra que possamos regularizar a
situação de imóveis , inclusive
de concessionárias, pela cida-
de. Não dá mais para o setor
produtivo pagar o preço pela
improdutividade do poder pú-
blico de emitir alvarás e ter de
ficar a mercê de fiscais que,
volta e meia, aparecem e que
viram sócios ocultos dos em-
preendimentos na cidade”, ex-
plicou Covas.

“Diminuir a burocracia é
facilitar investimento e é tam-
bém reduzir a corrupção. A ci-

dade quer ser cada vez mais
parceira do setor, para que a
gente possa gerar mais empre-
gos e capacitar a população
para o mercado de trabalho,
buscando aquilo que é a prio-
ridade e que é o melhor pro-
grama de assistencialismo: a
geração de emprego, com car-
teira assinada para o trabalha-
dor poder levar renda para
casa”, acrescentou o prefeito.

Além da plateia do congres-
so, que deve atrair mais de
3.500 congressistas ao espaço
Transamérica Expo Center, na
zona sul da cidade, durante os
dias 6 e 7 de agosto, na ceri-
mônia de abertura também es-
tavam o presidente Jair Bolso-
naro e o ministro do Meio
Ambiente, Ricardo Salles.

Bruno Covas também cha-

mou a atenção para o potenci-
al de turismo de negócios e tu-
rismo tradicional da cidade.
“São mais de 1.300 eventos
como esse que acontecem na
cidade, que recebe 42% do to-
tal de congressos e feiras do
país. O setor de turismo atrai
recursos da ordem de R$ 12
bilhões por ano para o municí-
pio”, lembrou o prefeito.

“A cidade se orgulha de se-
diar um evento como este tam-
bém porque a cadeia automoti-
va é geradora de empregos, que
sempre investe em inovação.
Que a gente possa crescer cada
vez mais. O caminho é conhe-
cido: redução de taxa de juros,
melhores condições de financi-
amento, ampliação do crédito
ao consumidor e redução de im-
postos”, acrescentou Covas.

Sistema de Balsas da Represa Billings
adere ao Movimento Recicla Sampa
Em parceria com a Prefeitu-

ra de São Paulo, por meio da
Autoridade Municipal de Limpe-
za Urbana (Amlurb), a Empresa
Metropolitana de Águas e Ener-
gia (EMAE) aderiu ao Movi-
mento Recicla Sampa nas duas
embarcações que realizam a
travessia na Represa Billings.
Informativos da campanha
com orientações sobre o des-
carte correto de resíduos fo-
ram fixados nas balsas a fim
de conscientizar os 48 mil
passageiros que utilizam o trans-
porte por mês.         

As balsas operam 24 horas
por dia, sete dias por semana, e
representam uma importante via
de acesso à região do Grajaú,
fazendo a ligação com a Ilha do
Bororé e, posteriormente, ao
município de São Bernardo do
Campo. Pelas duas embarcações
que realizam essas travessias,
circulam mensalmente cerca de

48.400 veículos. Além de divul-
gar a campanha para a população,
a EMAE está progressivamente
implantando a coleta seletiva nas
embarcações e nos atracadouros
das balsas.             

O Movimento Recicla Sam-
pa, lançado em fevereiro deste
ano, visa ampliar a coleta seleti-
va na capital, por meio da cons-
cientização da população sobre
a separação dos resíduos. Des-
de junho deste ano, estão vincu-
lados nos painéis digitais do Ae-
roporto de Congonhas os víde-
os de campanhas do movimento
para mais de 80 mil passageiros,
funcionários e acompanhantes
que circularam por dia no aero-
porto. Os vídeos ficarão vigen-
tes até o final de agosto e devem
impactar mais de 4,8 milhões de
pessoas durante o período. Re-
centemente, o movimento tam-
bém foi divulgado nos relógios
urbanos da capital.

Essas ações ocorreram em
atendimento às metas de trans-
porte do Plano de Gestão Inte-
grada de Resíduos Sólidos
(PGIRS) do município.

Sobre o Recicla Sampa
O Movimento Recicla

Sampa foi criado para promover
o aumento da quantidade de ma-
teriais recicláveis e diminuir o
volume dos resíduos enviados
aos aterros sanitários da capital
paulista.  A plataforma, lançada
em fevereiro deste ano, é resul-
tado da parceria entre Loga e
EcoUrbis, concessionárias de
limpeza urbana de São Paulo, e
conta com o apoio da  Amlurb,
responsável pela regulação dos
contratos de limpeza.

Sobre a Amlurb
Criada em 2002, por meio da

Lei 13.478, a Autoridade Muni-
cipal de Limpeza Urbana 

(Amlurb)  é um órgão regula-
mentador encarregado pela ges-
tão dos resíduos e limpeza ur-
bana da cidade de São Paulo. A
autarquia é vinculada à Secreta-
ria Municipal das Prefeituras
Regionais, da Prefeitura de São
Paulo e presta serviços com o
intuito de proporcionar melhor
qualidade de vida aos munícipes
de São Paulo. Dentre os servi-
ços públicos prestados, estão a
conservação e limpeza dos bens
de uso comum do município,
limpeza de áreas públicas em
aberto, varrição e lavagem das
vias, viadutos, praças, túneis etc;
capinação e roçada do leito de
ruas, coleta de Resíduos Domi-
ciliares até 200 litros, coleta de
Resíduos da Construção Civil -
RCC até 50 kg; coleta de Restos
de Móveis e utensílios até 200
litros (Cata Bagulho), coleta de
Resíduos de Serviços de Saúde
e Coleta Seletiva (Recicláveis).

Governo discute abertura do
mercado chinês para o etanol

Governador João Doria e Lu Jun

O Governador João Doria e
o Secretário de Agricultura e
Abastecimento, Gustavo Jun-
queira, reuniram-se com Lu Jun,
presidente da China National
Cereals, Oilsand Foodstuffs
Corporation (COFCO), maior
trading do setor agropecuário no
mundo, para discutir, entre ou-
tras coisas, a abertura do mer-
cado chinês para o etanol pau-
lista, o aumento da exportação
de proteína animal e a expansão
das operações portuárias.

 “Tivemos uma fantástica reu-
nião com a COFCO, um grande
parceiro comercial do Brasil.
Penso que podemos aumentar os
negócios com São Paulo nos pró-
ximos meses”, comentou Doria.

“Discutimos a abertura do
mercado chinês para o etanol. É
uma grande oportunidade, a reu-
nião foi excelente, acredito que
o Estado de São Paulo poderá
crescer muito os seus negócios
depois dessa reunião com a CO-
FCO”, afirmou Junqueira.

Maior empresa de comércio
exterior e processadora de ali-
mentos do setor agropecuário, a

COFCO já importa do Brasil al-
godão, soja, açúcar e proteína
animal. A gigante chinesa CO-
FCO tem interesse no aumento
da importação de grãos do país
e investir em infraestrutura para
escoamento e armazenamento.

“Estamos empolgados com a
capacidade e o potencial de ne-
gócios que podemos ter com
São Paulo. Especialmente por-
que o Estado tem uma forte li-
derança e isso nos traz confian-

ça”, comemorou Lu Jun.

Missão China
A Missão China é a quarta

missão empresarial de São Pau-
lo no mercado externo e a mai-
or de todas. Em busca de inves-
timentos para o Estado de São
Paulo, o Governador João Do-
ria, junto com um grupo de em-
presários e cinco secretários de
Estados (Agricultura e Abasteci-
mento, Desenvolvimento Eco-

nômico, Fazenda e Planejamen-
to, Transportes Metropolitanos
e Relações Internacionais), de-
sembarcou no dia 5 de agosto,
em Pequim onde fica até dia 11,
com agenda também nas provín-
cias de Xian e Xangai.

A missão é liderada e foi or-
ganizada pela InvestSP, a agên-
cia de promoção de exportações
e investimentos do Estado de
São Paulo.

Além de estimular a geração
de negócios para as principais
cadeias produtivas do Estado, a
Missão China 2019 está levan-
do para empresas e investidores
chineses as oportunidades de
investimentos disponíveis em
São Paulo. São 21 projetos dis-
poníveis, sendo 16 de conces-
sões e 5 de Parcerias Público
Privadas, que totalizam R$ 37,6
bilhões em receitas que podem
chegar aos cofres de São Paulo.

A Missão China 2019 conta
com o apoio e suporte financei-
ros da AstraZeneca, Bank of
Communications, Bank of Chi-
na, CRRC, LinkLatters, Pinhei-
ro Neto Advogados e PwC.
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SP Negócios e Abiesv realizam
‘Rodada de Negócios da Indústria

Paulista com o Varejo’
Evento marcado para agosto

reunirá empresas de setores
como alimentos e bebidas, têx-
til e cosméticos

A SP Negócios – Agência de
Promoção de Investimentos e
Exportações da Cidade de São
Paulo – e a Abiesv (Associação
Brasileira da Indústria de Equi-
pamentos e Serviços para o Va-
rejo) se uniram para promover,
nesta quarta-feira, 07 de agosto,
a ‘Rodada de Negócios da Indús-
tria Paulista com o Varejo’. O
evento acontecerá das 9h às 18h,
na Câmara Árabe (Av. Paulista
283/287).

“É essencial que varejistas e

fornecedores estejam engajados
neste evento. Iniciativas como
essa promovem a melhoria do
ambiente de negócios, privilegi-
ando os setores de comércio,
serviço e indústria. Precisamos
valorizar cada vez mais as nos-
sas empresas e estimular a com-
pra e venda de produtos, geran-
do assim oportunidades de em-
prego e renda à população”, res-
salta Juan Quirós, presidente da
SP Negócios.

O objetivo do encontro é
reunir empresários interessados
em estabelecer novos negócios
ou parcerias e contatos para o
futuro, uma forma de aproximar,

criar relacionamento e gerar le-
ads. O evento tem o apoio da
Câmara de Comércio Árabe-Bra-
sileira.

Nesta Rodada de Negócios,
fornecedores dos setores de ali-
mentos e bebidas, pets, soluções
para o varejo, têxtil e cosméti-
cos, poderão apresentar suas
empresas, produtos e serviços,
para os varejistas. Serão organi-
zadas reuniões individuais, mar-
cadas conforme cruzamento de
perfis e demandas dos partici-
pantes.

“Esta será uma oportunidade
e tanto para empresários faze-
rem contatos e negócios. Será

muito proveitoso, pois é exa-
tamente neste ambiente propí-
cio, que o varejo encontrará
fornecedores de qualidade e
especializados; e por outro
lado, fornecedores poderão
mostrar seu business, produtos
e serviços e, assim, todos oti-
mizarem tempo e firmarem
negócios”, afirma Marcos An-
drade, presidente da Abiesv e
CEO da Expor Manequim

Inscreva-se pelo site http://
bit.ly/2SlQSqn

Para mais informações, en-
tre em contato pelo e-mail
rodadasvarejo@ccbiz.com.br

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

1996, www.cesarneto.com é um dos sites pioneiros no
Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal  

+

CÂMARA (SP) Conforme antecipado há mais de 1 mês por

esta coluna, o ex-senador [novamente vereador] Eduardo Suplicy

(PT) colocou sua pré-candidatura à prefeitura de São Paulo em

2020. Ele foi ao 2º turno em 1992, quando Paulo Maluf elegeu-

se pela 1ª vez no voto direto                                   

+
PREFEITURA (SP) Suponhamos que, por um milagre, o PT

promova prévias e Suplicy venha a ser o candidato. Como fica o

discurso de Bruno Covas (PSDB). que além de ter nas Secretari-

as tendências e partidos ditos ‘de esquerda’, reafirmando que não

é antipetista como o Doria ?                        

+

ASSEMBLEIA (SP) O deputado Olim (PP), que foi pré-can-

didato a vice prefeito de São Paulo, numa chapa (2016) que seria

‘puro sangue’ do comunicador Datena, tá novamente em campa-
nha, agora por uma candidatura à prefeitura. Precisa ter coragem,

o delegado (Polícia Civil)

+                                                                                                    

      GOVERNO (SP) João Doria (sócio preferencial do seu PSDB

‘de centro’) segue em plena campanha pela candidatura à Presi-

dência em 2020, fazendo pós-graduação enquanto Estadista (por-

que o Estado de São Paulo maior, mais importante e mais rico

que a maioria dos países do mundo)                     

+

CONGRESSO (BR) Quem pensa que o senador Renan Ca-

lheiros (MDB - Alagoas) tá morto e vai facilitar inclusão dos

Estados e Municípios nas reformas Tributárias que no Senado

pode ter uma PEC paralela, tá bem equivocado. Oriundo do gerri-

lheiro MR8, ele é um camaleão político      

+

PRESIDÊNCIA (BR) Se Bolsonaro se cercar de geógrafos

e historiadores de verdade, pode desmontar o discurso de que é
contra o Nordeste. A Bahia não era até a criação da SUDENE

(Século 20) e mais atuais Nordestinos eram chamados de Meio

Norte. Os governos resistirão à aula ?                    

+

PARTIDOS (BR) Quase impossível que tanto Lula (ainda

dono do PT), quanto a família Tatto permitirem prévias de verda-

de pra prefeitura em 2020. Seria muito risco de dar na cabeça o

ex-senador e novamente vereador Eduardo Suplicy. Trata-se de

um fenômeno supra-partidário 

+ 

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

+    

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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Estados Unidos
bloqueiam todos os
ativos da Venezuela
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou o

congelamento de todos os ativos da Venezuela em solo america-
no. A medida se soma a uma série de punições já aplicadas ao
governo do presidente Nicolás Maduro, considerado ilegítimo
por Washington.

Em carta enviada à líder da Câmara dos Representantes, Nan-
cy Pelosi, Trump disse que adotou a medida em razão da “contí-
nua usurpação de poder” por Maduro e abusos contra os direitos
humanos cometidas por forças de segurança leais a ele.

O bloqueio afeta “todos os ativos e interesses em proprieda-
de do governo da Venezuela nos Estados Unidos”, diz a ordem,
acrescentando que esses bens “não podem ser transferidos, pa-
gos, exportados, retirados ou manejados”.

Transações com autoridades venezuelanas cujos ativos estão
bloqueados também estão proibidas.

Fica vetada a entrega ou recebimento de “qualquer contribui-
ção ou provisão de fundos, bens ou serviços por ou para o bene-
fício de qualquer pessoa cujas propriedades e interesses este-
jam bloqueados sob esta ordem”.

A medida, porém, exclui “transações relacionadas ao forne-
cimento de artigos como roupas e medicamentos destinados a
ajudar no alívio do sofrimento humano”.

Segundo o Wall Street Journal, a medida foi a primeira dessa
magnitude adotada contra um país ocidental em mais de 30 anos,
com restrições semelhantes às impostas aos regimes da Coreia
do Norte, Irã, Síria e Cuba.

Retaliações
Apesar de poupar o setor privado venezuelano, o bloqueio

ameaça com possíveis retaliações do governo americano as en-
tidades estrangeiras que fizerem negócios com a Venezuela.

A ordem, que ficou pouco distante de ser um embargo co-
mercial, se tornou a ação mais decisiva do governo Trump contra
o regime de Maduro desde que Washington reconheceu o oposi-
tor Juan Guaidó como presidente interino do país, em janeiro
deste ano.

Nos últimos dois anos, a Casa Branca vem impondo uma sé-
rie de sanções contra o governo de Maduro, entre estas, restri-
ções ao comércio de petróleo bruto – a maior fonte de renda do
país – através da estatal venezuelana PDVSA. As sanções sobre o
comércio de petróleo aceleraram o colapso da produção nacio-
nal, iniciado após a eleição de Maduro, em 2013.

As medidas também punem funcionários, familiares e pes-
soas próximas ao governo venezuelano. Mais de 100 autorida-
des e indivíduos tiveram seus bens congelados nos EUA e foram
proibidos de realizar negócios nos país. Até mesmo um filho e
enteados de Maduro também foram alvo de punições.

Guaidó, reconhecido como presidente interino por cerca de
50 países, disse - através do Twitter - que o bloqueio americano
“busca proteger os venezuelanos” da “ditadura” de  Maduro, que,
segundo diz, se sustenta com “dinheiro saqueado da República”.

“Essa ação é consequência da arrogância de uma usurpação
inviável e indolente. Aqueles que a apoiam, beneficiando-se da
fome e da dor dos venezuelanos, devem saber que haverá conse-
quências”, disse o líder opositor.

Bloqueio ou uma quarentena à Venezuela
Na semana passada, Trump confirmou que cogita impor um

bloqueio ou uma quarentena à Venezuela para pressionar Maduro
a deixar o poder. Aos jornalistas reunidos nos jardins da Casa
Branca, ele  disse que ambas as hipóteses estão sendo avaliadas.

“O senhor está considerando um bloqueio ou quarentena à
Venezuela, diante do grau de envolvimento da Rússia, China e
Irã?”, perguntou o jornalista. “Sim, estou”, respondeu Trump.
“Sim, estou”, repetiu, sem dar mais detalhes.

“Estamos preparados para qualquer batalha. Este Mar do Ca-
ribe é da Venezuela, e o império americano pretende fazer uma
quarentena naval da Venezuela. Repudiamos fortemente essa nova
tentativa de ameaça”, respondeu Maduro.

O líder venezuelano afirmou ainda que pediu ao embaixador
do país na Organização das Nações Unidas (ONU), Samuel Mon-
cada, que denuncie essa “ameaça ilegal” ao Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas.

Apesar da grave recessão, sanções internacionais e dos pro-
testos em massa realizados no país, Maduro vem conseguindo se
manter no poder com o apoio das Forças Armadas. Durante seu
governo, o país, que possui uma das maiores reservas de petró-
leo do mundo, caiu na pior crise econômica de sua história.

Segundo a ONU, em torno de 4 milhões de cidadãos emigra-
ram para outros países desde 2015.

Nesta terça-feira, começa em Lima, no Peru, uma conferência
de 60 países que buscam uma saída pacífica para a crise política na
Venezuela, ainda que sem a presença dos países que apoiam o regi-
me de Maduro. Os EUA prometeram o anúncio de medidas decisi-
vas contra Maduro durante o evento. (Agencia Brasil)

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Roberto Campos Neto,
disse na terça-feira (6) que o Bra-
sil tem condições de atravessar
com tranquilidade o momento
incerto da economia mundial.

Segundo ele, o cenário in-
ternacional está atualmente mais
conturbado, mas o BC está tran-
quilo e é preciso olhar para o
longo prazo.

“Temos uma posição bastan-
te sólida, condições externas
sólidas, volume de reservas bas-
tante grande. Navegamos numa
crise sem ter que subir juros.
Muitos países tiveram que subir
juros. Então acho que o Brasil
está bastante sólido neste senti-
do. Estamos tranquilos para na-
vegar nesse momento mais in-
certo pela frente”, disse em

abertura de evento organizado
pelo jornal Correio Brazilien-
se, para debater sobre a redução
de juros no país.

Campos Neto disse que a
guerra comercial teve várias fa-
ses, sendo que na primeira a ex-
pectativa era que o aumento de
tarifas aumentasse a inflação no
mundo. Entretanto, disse ele, isso
não aconteceu. Pelo contrário,
houve queda nos índices de pre-
ços e revisões para as estimati-
vas de crescimento da economia.

“Quando olhamos países da
América Latina, todos eles re-
visaram o crescimento para bai-
xo mais ou menos igual ao que
o Brasil revisou. Então essa his-
tória de que o Brasil revisou
crescimento porque o governo
frustrou, porque as reformas não

andaram nada… Na verdade teve
um componente grande que foi
global. É difícil precificar [qual
o peso exato do fator externo na
revisão do crescimento da eco-
nomia brasileira]. O Brasil é re-
lativamente fechado, mas a rea-
lidade é que grande parte foi glo-
bal”, disse. Ele acrescentou que
há países que continuam a redu-
zir a previsão para crescimento
da economia, enquanto o Brasil
já parou.

O Ministério do Comércio
da China anunciou que empresas
do país suspenderam a compra
de produtos agrícolas dos Esta-
dos Unidos. A medida foi uma
resposta ao anúncio do presiden-
te americano, Donald Trump,
sobre novas taxas a importações
chinesas. O conflito comercial

entre os dois países afeta o mer-
cado financeiro no Brasil e no
mundo.

Inflação
No evento, Campos Neto

disse ainda que eventual frustra-
ção das expectativas sobre a con-
tinuidade das reformas e ajustes
necessários na economia brasi-
leira pode afetar prêmios de ris-
co e elevar a trajetória da infla-
ção. Entretanto, ele enfatizou
que as reformas ainda estão em
andamento e o BC espera por
continuidade “no processo de
reformas”.

“A mãe das reformas é a da
Previdência, mas esperamos
que elas continuem, trabalha-
mos com este cenário”.
(Agencia Brasil)

Juros baixos precisam chegar ao
consumidor final, diz Campos Neto

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Roberto Campos Neto,
disse  na terça-feira (6) que é pre-
ciso fazer com que os juros bai-
xos cheguem na ponta, ao consu-
midor final. O cheque especial e
o rotativo do cartão de crédito
ainda têm juros muito altos no
país. afirmou Campos Neto, ao
participar, em Brasília, do even-
to Como fazer os juros caírem
no Brasil, organizado pelo
jornal Correio Braziliense.

 “O grande vilão hoje, que cha-
ma a atenção do mercado para os
juros, são produtos emergenciais
- cheque especial e rotativo do
cartão”, enfatizou.

Segundo Campos Neto, há
um estudo para reduzir o que cha-
mou de regressividade do cheque
especial. “Quando o banco dispo-
nibiliza um limite para alguém
tomar dinheiro no cheque espe-
cial, há um consumo de capital
para o banco. Quem tem mais di-
nheiro na conta, vai ter um limite
de cheque especial maior, logo
vai consumir mais capital. Geral-
mente, essa pessoa que tem um
limite maior, é a pessoa que me-
nos usa o produto. Quem usa o
produto é basicamente a pessoa

que ganha até dois salários míni-
mos, e 67% têm até o ensino
médio. Basicamente, quem está
na parte de baixo da pirâmide está
pagando para quem está em
cima”, afirmou, destacando que
os juros do cheque especial es-
tão em cerca de 320% ao ano.

Ele disse que tem conversa-
do com os bancos para encontrar
soluções para esse problema. “As
nossas conversas vão no sentido
de como diminuir a regressivida-
de. Também é necessário [ter]
compreensão do instrumento,
que vem com a educação finan-
ceira. A educação financeira é
chave nesse sentido”, destacou
Campos Neto.

Estudo do BC apresentado
por Campos Neto revela que,
quanto maior a renda do tomador,
menor seu comprometimento de
renda com o cheque especial.
Entre os que ganham até dois sa-
lários mínimos, o comprometi-
mento é de 2,75%. Esse percen-
tual sobe para 21,1%, quando se
consideram os 10% mais endivi-
dados. Para quem ganha entre
dois e cinco salários mínimos, o
comprometimento de renda fica
em 1,62% e aqueles com renda

entre cinco e 10 salários míni-
mos, 1,21%. Entre os de maior
renda, acima de 10 salários mí-
nimos, o comprometimento de
renda é 0,79%. O percentual che-
ga a 7,5%, entre os 10% mais
endividados.

Com relação à indústria de
cartões, o presidente do BC dis-
se que houve “grande evolução”
e que a concentração do merca-
do “diminuiu bastante”.

Inadimplência
De acordo com Campos

Neto, a inadimplência é o prin-
cipal fator para que o crédito
ainda seja caro no Brasil. Ele
explicou que isso ocorre por-
que faltam informações sobre
o tomador de crédito, o que
eleva a taxa, e que há demora
na recuperação do crédito
quando há inadimplência, na
comparação com outros países.

Na avaliação do presiden-
te do Banco Central, o Cadas-
tro Positivo e a implementa-
ção do open banking (sistema
em que os dados bancários
pertencem aos clientes, e não
às instituições financeiras)
vão diminuir esse problema.

Mercado imobiliário
Roberto Campos Neto de-

fendeu ainda a criação de condi-
ções para o uso de imóveis qui-
tados como garantia de emprés-
timos (home equity). Para ele,
essa medida pode injetar R$ 500
bilhões na economia, quase do-
brando a carteira atual de crédito
imobiliário.

Segundo o presidente do BC,
para que esse tipo de emprésti-
mo cresça, é preciso reduzir cus-
tos cartoriais e de avaliação de
imóveis, que ficam em torno de
R$ 7 mil a R$ 8 mil. Isso “mata”
o produto, afirma Campos Neto.

Ele ressaltou que os juros
desse tipo de empréstimo podem
ser menores na comparação com
os do crédito  pessoal. Confor-
me simulação apresentada por
Campos Neto, os juros do cré-
dito direto ao consumidor se-
riam de 153,63% ao ano. Já o
crédito com garantia do imó-
vel ficaria em 15,39% ao ano.
Enquanto o crédito direto ao
consumidor seria de até R$ 50
mil, o empréstimo com garan-
tia de imóvel, com essa taxa
menor, seria de até R$ 300
mil. (Agencia Brasil)

Os saques da poupança supe-
raram os depósitos em julho. A
retirada líquida chegou a R$
1,605 bilhão, informou  na ter-
ça-feira (6) o Banco Central
(BC). Esse foi o primeiro resul-
tado negativo para meses de ju-
lho desde 2016 (R$ 1,115 bi-
lhão) e a maior retirada líquida
para o mês desde 2015 (R$
2,453 bilhões).

No mês passado, foram apli-
cados R$ 213,004 bilhões, con-
tra a retirada de R$ 214,609 bi-
lhões. Os rendimentos credita-
dos nas contas de poupança so-
maram R$ 3,020 bilhões. O sal-
do da poupança nos bancos ficou
em R$ 802,063 bilhões.

No acumulado de sete me-
ses do ano, a poupança apresen-

Poupança tem retirada de
 R$ 1,6 bi, a maior para julho

desde 2015
ta retirada líquida de R$ 16,104
bilhões. Em 2019, apenas nos
meses de março (R$ 1,852 bi-
lhão) e junho (R$ 2,497 bilhões)
houve captação líquida, com
mais depósitos do que saques.

Pela legislação em vigor, o
rendimento da poupança é cal-
culado pela soma da Taxa Refe-
rencial (TR), definida pelo BC,
mais 0,5% ao mês, sempre
quando a taxa básica de juros, a
Selic, está acima de 8,5% ao ano.
Quando a Selic é igual ou infe-
rior a 8,5% ao ano, como ocor-
re atualmente, a remuneração da
poupança passa a ser a soma da
TR com 70% da Selic. Atual-
mente a Selic está em seu me-
nor nível histórico: 6% ao ano.
(Agencia Brasil)

Governo vai ampliar atuação do
Programa de Parcerias de Investimentos

O governo federal prepara
decreto para ampliar as atribui-
ções da Secretaria do Programa
de Parcerias de Investimentos
(PPI), ligada à Casa Civil da Pre-
sidência da República, para per-
mitir apoiar processos de priva-
tização, concessões e parcerias
público-privadas nos estados e
municípios.

“É uma frente de trabalho que
a gente vai apoiar agora porque
há muitas políticas de investi-
mento que impactam diretamen-
te a população e que não é de
competência direta do governo
federal a prestação de serviço”,
informou à Agência
Brasil Martha Seillier, secretá-
ria especial do PPI.

Segundo ela, “o PPI está se
reposicionando” e “ criando uma
área específica para dar atenção
a parecerias com entes subnaci-
onais”. Com a medida, o progra-
ma poderá apoiar a captação de
investimentos para projetos de
mobilidade urbana, iluminação
pública, tratamento de resíduos
sólidos e saneamento básico.

A secretaria do PPI poderá
dar apoio e assessoria para a
realização de estudos, elabo-
ração de projetos, organização

de audiências públicas, mudan-
ças em lei, publicação de editais,
redação de contratos e prestação
de contas.

A iniciativa pode articular
soluções para áreas que deman-
dam elevado investimento como
a de saneamento básico. Segun-
do Martha Seillier, a universa-
lização do acesso ao sanea-
mento básico em todo o país
exige investimentos de R$ 600
bilhões. “É importante que o
PPI possa apoiar na realização
das parcerias com a iniciativa
privada para trazer investimen-
to no setor”, disse.

PAC e área social
Seillier disse que o PPI pre-

tende criar uma solução para
retomada de projetos inter-
rompidos do Programa de Ace-
leração do Crescimento
(PAC), o que deve exigir R$
200 bilhões de investimentos,
e atuar na área social como a
construção de creches, unida-
des de pronto atendimento
(Upas), obras de desenvolvimen-
to regional e presídios.

“À medida que a gente vai
fortalecendo conhecimento e
aprendizado em alguns setores,

a gente precisa ir atacando ou-
tros que são mais desafiadores
pela falta de experiência preté-
rita. Discute-se bastante PPP
[Parceria Público-Privada] de
presídios, PPP de creches, o
desafio do saneamento básico -
que foi deixado lado para os
municípios”, enumerou a secre-
tária especial do PPI.

“Tudo aquilo que a gente con-
siga envelopar para fazer uma
concessão, ou no limite uma
PPP, e que permita finalizar
obra pública paralisada, o mi-
nistro Onyx Lorenzoni [da
Casa Civil] pediu para estudar
com cuidado e avaliar se, dian-
te de alianças com a iniciativa
privada, a gente consegue des-
travar essa agenda de investimen-
tos”, destacou Seillier.

Três anos do programa
Balanço publicado do pro-

grama, que completou três anos
em maio, indica que 148 proje-
tos foram concluídos pelo pro-
grama nas áreas de energia (95),
portos (27), aeroportos (16),
óleo e gás (7), entre outros. O
total de projetos prevê inves-
timentos de R$ 262,1 bilhões
e já arrecadou R$ 52,2 bi-

lhões de outorgas e bônus re-
passados para o Tesouro Na-
cional e para fundos setoriais
previstos em lei.

Mais de 70% do capital in-
vestido (R$ 187,9 bilhões)
são exclusivamente estrangei-
ros. Se contabilizados os va-
lores investidos por meio de
consórcios com empresas bra-
sileiras, o percentual de in-
vestimento sobe para quase
86% (R$ 224,9 bilhões). No
total, 56 empresas estrangei-
ras venceram licitações sozi-
nhas ou em consórcios.

Martha Seillier tem grande
expectativa de que os valores
arrecadados com o PPI cresçam
significativamente ainda este ano
com a rodada de licitações sob
o regime de partilha de produ-
ção para os volumes excedentes
aos contratados sob regime de
cessão onerosa entre a Petro-
brás e a União. A previsão é de
que os leilões de quatro áreas de
exploração arrecadem no míni-
mo R$ 106,5 bilhões.

O processo que trata da libe-
ração do leilão da cessão one-
rosa está em análise no Tribunal
de Contas da União (TCU).
(Agencia Brasil)

Vendas do Dia dos Pais devem
crescer 2,1%, prevê CNC

As vendas do comércio no
Dia dos Pais devem crescer
2,1% este ano, segundo esti-
mativa divulgada  na terça-fei-
ra (6) pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC). A
expectativa é que a data  mo-
vimente R$ 5,6 bilhões, equi-
valente a 4,5% de todo o fa-
turamento do mês de agosto.

Se confirmada, seria a ter-
ceira alta consecutiva regis-
trada em Dia dos Pais. Em
2018,  as  vendas  subiram
4,1%. Em 2017, 3,6%.

Segmentos
Hipermercados e super-

mercados devem concentrar
40,4% do total de vendas re-
lativas às compras do Dia dos
Pais, registrando movimento
de R$ 2,1 bilhões. O comér-
cio de artigos de uso pessoal
e doméstico também espera
alta de 15,6% das vendas, en-
quanto os ramos de vestuário
e calçados estimam incre-
mento de 12,9% no período.

De acordo com a projeção
da CNC, o Dia dos Pais, ce-
lebrado no próximo domingo,
vai ainda impulsionar as ven-
das de televisores, calçados
esportivos e bebidas alcoóli-
cas - produtos que tiveram
preços reduzidos em relação

aos praticados no ano anteri-
or. Por outro lado, livros, en-
tradas para o cinema e apare-
lhos telefônicos estão mais
caros este ano.

Trabalho temporário 
Para o presidente da CNC,

José Roberto Tadros, a data
deve  ser  v i s ta  como “um
alen to”  para  o  comérc io ,
que pode efetivar mais tra-
balhadores temporários do
que o número de contrata-
ções  reg is t radas  em anos
anter iores .  A CNC espera
uma geração de 11,9 mil pos-
tos de trabalho temporários
voltados para o Dia dos Pais,

contra 9,6 mil vagas criadas
em 2018.

A maior parte das vagas
abertas este ano - 5,1 mil -
estarão concentradas nos seg-
mentos de hipermercados,
supermercados, produtos ali-
mentícios, bebidas e fumo.
Também se destacam vestuá-
rio e calçados, com 2,7 mil,
seguidos pelo ramo de artigos
de uso pessoal e doméstico,
com 1,9 mil.

O salário médio pago nes-
ses postos será de R$ 1.257,
segundo a CNC. O valor é
4,2% maior do que a média
paga aos trabalhadores no ano
passado. (Agencia Brasil)
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A ministra da Agricultura
Pecuária e Abastecimento, Te-
reza Cristina, disse  na terça-
feira(6) que as críticas que vêm
sendo feitas às autorizações da-
das por sua pasta para o regis-
tro de agrotóxicos no país es-
tão se transformando em “guer-
ra política”, no âmbito nacional,
com potencial de resultar, no
âmbito internacional, em “guer-
ra comercial”.

Em café da manhã com jor-
nalistas, Tereza Cristina disse
que as autorizações concedidas
para uso de novos agrotóxicos
são um “risco calculado” simi-
lar ao que ocorre em outros pa-
íses. “Ninguém está colocando
veneno no prato do consumidor
brasileiro”, afirmou a ministra.

“O Brasil é o único país que
tem uma lei segundo a qual não
se pode aprovar nenhum regis-
tro mais tóxico ou igual ao que
já existe no mercado [de agro-
tóxicos]”, disse Tereza Cristi-
na em um café da manhã ofere-
cido a jornalistas.

A ministra abriu o encontro
criticando artigos e matérias
jornalísticas que abordaram o
assunto. “Estamos incomoda-
dos com o fato de o tema ser
transformado, aqui dentro, em
guerra política e, lá fora, em
guerra comercial”, disse a mi-
nistra.

“Tenho preocupação com o
fato de passarmos imagens que
resultarão em questionamentos
no exterior. Se há, aqui dentro,
dúvidas, por que lá fora não ha-
veria?”, acrescentou, ao defen-
der “unidade, não de pensamen-
to, mas nos números” que são
publicizados .

Segundo ela, dos 262 pro-
dutos registrados recentemen-
te, apenas sete são novos. Os
demais seriam genéricos ou
equivalentes aos já existentes
no mercado. “Nós não libera-
mos agrotóxicos. Nós concede-
mos registros para a produção
industrial de formulados. E nem
sempre a indústria coloca à ven-
da, porque nem sempre há inte-
resse. Prova disso é que 48%
dos produtos formulados auto-
rizados não foram comerciali-
zados”.

Para ajudá-la a embasar ci-
entificamente suas argumenta-
ções, a ministra contou com a
ajuda de alguns pesquisadores e
especialistas do setor.

Também em tom crítico a
matérias jornalísticas, o pesqui-
sador da Universidade Estadual
Paulista (Unesp) Caio Carbona-
ri citou informações que con-
sidera sem sentido de que o
Brasil seria o país que mais usa
defensivos agrícolas. “Não faz
sentido essa comparação [em

termos absolutos] assim como
não faria sentido dizer que São
Paulo [a maior cidade do país]
tem número maior de acidentes
de trânsito do que [uma cidade
de muito menor porte como]
Boitucatu”, disse Carbonari.

De acordo com o pesquisa-
dor, a comparação deveria ser
feita levando em conta o volu-
me de defensivo aplicado por
área, e não em termos absolu-
tos. “Se normalizarmos os da-
dos dessa forma, cairíamos para
a sétima posição, atrás de Japão,
Coreia, Alemanha, Itália, Fran-
ça e Reino Unido. E, se for por
tonelada produzida, cairíamos
para 13º lugar.”

Além do mais, é inadequa-
do comparar a agricultura de pa-
íses de clima tropical com os
países de clima temperado,
onde a baixa temperatura difi-
culta a ocorrência de determi-
nadas pragas, acrescentou.

Carbonari argumentou que,
dos 32 novos ingredientes
que, há cerca de um mês, es-
tavam na fila para registro no
Brasil, 29 já são usados em
países como os integrantes da
União Europeia (que usa 16
dos 32 novos ingredientes a
serem analisados pelas auto-
ridades brasileiras), Estados
Unidos (19 dos 32), Canadá
(19), Austrália (18), Japão (17)
e Argentina (15).

Uso cada vez mais reduzido
Segundo o pesquisador da

Unesp, a tendência observada é
que, com o avanço das pesqui-
sas, os produtos utilizados
como agrotóxicos apresentem

cada vez menor risco e sejam
usados em uma quantidade cada
vez menor.

“Entre 2002 e 2015 houve
uma redução de 51,91% do ris-
co por hectare, para trabalhado-
res. Além disso, a quantidade de
agrotóxicos usados por hecta-
re no início dos anos 2000 cor-
responde a apenas 12% do que
era aplicado na década de 70.
Não se trata de produtos mais
concentrados, e sim do ingre-
diente ativo usado”, disse Car-
bonari.

Ele lembrou que a evolução
da produtividade – crescimen-
to da produção em proporção
bem maior do que o aumento da
área plantada – foi conseguida
com ciência, tecnologia e ino-
vação, o que inclui, também, de-
fensivos agrícolas. “O impacto
do agronegócio na balança co-
mercial não seria tão grande se
utilizássemos produtos conta-
minados”, afirmou.

Uma das críticas pontuais
foi apresentada pelo diretor da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), Renato Por-
to, e é relativa à divulgação, pelo
Instituto Butantã, daqueles que
seriam os 10 produtos agrotó-
xicos mais usados no Brasil.
“Dos dez produtos citados pelo
instituto, sete são autorizados
em todo o mundo. Dos três res-
tantes, um nunca foi autorizado;
um foi proibido em 2017; e um
foi permitido em 2013, mas
com restrições.”

Classificação
Porto negou que as regras

quanto ao uso de agrotóxicos

tenham ficado mais brandas. “O
que mudou foi o critério para a
classificação, que passou a di-
ferenciar letalidade de irritação
[térmica, cutânea ou oftalmoló-
gica]. Esse tipo de classificação
é importante porque, se todos
os produtos tivessem a mesma
classificação, a tendência de
usar os piores seria maior.”

A professora da Faculdade
de Farmácia da Universidade de
Brasília (UnB) Eloísa Caldas
acrescentou que “a opacidade
ocular [causadas pela má apli-
cação do agrotóxico na produ-
ção], em muitos casos, é rever-
sível” e que “a maioria de mor-
tes [relacionadas a agrotóxicos]
se deve à ingestão proposital,
ou seja, suicídio, ou acidental
envolvendo crianças”.

Segundo a professora, o ní-
vel de resíduos nos alimentos
no Brasil não tem nada de dife-
rente com relação à Europa ou
a outros países. “Em cerca de
50% dos alimentos analisados,
nenhum resíduo [de agrotóxico]
foi encontrado apesar de eles
terem sido aplicados”, disse.
“Claro que risco zero não exis-
te com relação a nada, mas pos-
so dizer é que ele é baixo no que
se refere ao uso de pesticidas
no Brasil.”

Nova metodologia
A fim de dar mais celerida-

de e melhor definir a ordem de
algumas análises de agrotóxi-
cos que já são usados no país, a
Anvisa apresentará, em breve,
uma nova metodologia para a re-
avaliação desses produtos, de
forma a definir critérios que

priorizem a análise daqueles
produtos que apresentam mai-
or toxidade.

“Muitas demandas de reava-
liação têm sido feitas a pedido
do Judiciário. Com isso, a car-
ga por eles imposta dificulta a
definição da sequência de aná-
lises a serem feitas. Queremos
– enquanto Anvisa – ser atores
desse processo”, disse Porto.

Decreto
De acordo com o secretário

de Defesa Agropecuária da
pasta, José Guilherme Leal,
será anunciado em breve um
decreto com o objetivo au-
mentar o treinamento de agri-
cultores para o uso de defen-
sivos agrícolas. O decreto
está praticamente pronto, in-
formou Leal.

“O decreto tratará de proce-
dimentos a serem adotados pelo
aplicador, que deverá passar por
um processo de qualificação
para aplicar defensivos agríco-
las”, disse o secretário. “Será
uma espécie de cartilha, com o
objetivo de mobilizá-los, com
a ajuda de associações de clas-
se, de forma a levar essas infor-
mações ao produtor rural”,
acrescentou a ministra Tereza
Cristina, ao destacar que have-
rá também um trabalho de fis-
calização específico a ser im-
plementado.

“Temos,  como exemplo, ca-
sos de trabalhadores rurais que
fumam sem luva após a aplicação
de pesticidas. A ideia é colaborar
para uma mudança de cultura des-
sas pessoas”, completou a minis-
tra. (Agencia Brasil)O ministro da Casa Civil,

Onyx Lorenzoni, disse na ter-
ça-feira (6) que o governo es-
pera que a votação em segun-
do turno da proposta de refor-
ma da Previdência seja encer-
rada nesta quarta-feira (7) na
Câmara dos Deputados. Onyx
deu a declaração após reunir-
se com o presidente da Casa,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), na
residência oficial da Câmara,
para definir as estratégias de
votação da proposta de emen-
da à Constituição (PEC 6/19)
da Previdência.

“Queremos a nova Previ-
dência, se possível, aprovada
no início da noite de amanhã.
Também sabemos que a opo-
sição deverá apresentar uma
série de destaques. Precisa-
mos construir uma estratégia
para enfrentar isso. A gente já
espera que a oposição cumpra
seu papel democrático de se
contrapor”, afirmou Onyx.

Segundo ele, o início da
discussão ocorrido na noite de
terça-feira, quando pode ser
votada a quebra de interstício
(intervalo) de cinco sessões
do plenário entre o primeiro
e o segundo turnos.

Onyx destacou que a ex-
pectativa do governo é repetir
o bom resultado da votação em
primeiro turno, no mês passa-
do, quando o texto-base foi
aprovado por 379 votos favo-
ráveis a 131 contrários.

Assim como na votação em
primeiro turno, serão neces-
sários 308 votos para que a
matéria seja aprovada e envia-
da ao Senado, onde também
será analisada em dois turnos
de votação.

Previdência: Onyx espera
que votação em 2º turno seja

concluída hoje
Os acordos entre os parti-

dos para aprovar concessões à
reforma da Previdência redu-
ziram para R$ 933,5 bilhões a
economia estimada em 10
anos. Ao encaminhar a propos-
ta ao Legislativo, o governo
federal pretendia gerar uma
economia de R$ 1,236 trilhão,
também no período de 10
anos.

Oposição
Na votação em segundo

turno, os partidos podem apre-
sentar apenas destaques su-
pressivos, ou seja, que retirem
trechos do texto aprovado em
primeiro turno. 

A líder da Minoria, depu-
tada Jandira Feghali (PCdoB-
RJ), afirmou que a oposição
apresentará os nove destaques
a que tem direito para tentar
retirar pelo menos quatro
itens do texto da reforma. Es-
tão no foco de partidos da opo-
sição a retirada de trechos
como a pensão para mulheres,
aposentadorias especiais, pen-
são por morte e as regras de
transição. 

“Vamos entrar no segundo
turno esperando que, neste re-
cesso, os parlamentares te-
nham sido sensibilizados nas
suas bases para alguns temas
que, na minha opinião, são
muito cruéis”, disse Jandira.
Segundo a deputada, a oposi-
ção trabalhará na “redução de
danos” ao trabalhador. 

Parlamentares de partidos
da oposição ainda definem es-
tratégias para obstrução da ses-
são que analisará a reforma e,
assim, tentar adiar a votação do
texto. (Agencia Brasil)

Saúde

Cuidados com a sua pele no inverno
e a dica do Dermatologista premiado
Dr Werick Thiago França da Clinica

Malka Dermatologia e Estética
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Dr Werick Thiago França

A Clinica Malka, uma cli-
nica de dermatologia e esté-
tica conceituada em São
Paulo, com equipamentos
modernos e com uma equi-
pe de qualidade, ética, e pre-
servam o sinônimo de exce-
lência,  dir igida pelo D r
Werick Thiago França ,
dermatologista conceituado
na sociedade e membro de
dermatologia e premiado
como personalidade do ano
de 2018, e também 2019
como o Dermatologista do
ano, relata aqui pra nós alguns
cuidados importantes para a
pele nesse inverno.

 A queda da temperatura, da
umidade relativa do ar, os ba-
nhos quentes e a diminuição
da ingestão de água fazem
com que a pele fique resse-
cada. O aspecto esbranqui-
çado que algumas áreas po-
dem assumir, por exemplo,
são indícios da desnatura-
ção de proteínas. Para evi-
tar esses sintomas, hidrate a
pele profundamente com os
produtos certos!

Escolha o produto apro-
priado para seu tipo de pele na
hora de hidratá-la. Caso ela
seja sensível, conte com a

ação hidratante, que pode ser
usado a qualquer hora do dia
para repor a hidratação e pro-
teger a pele do estresse ambi-
ental. Tem produtos ótimos
que devolve viço, maciez e su-
avidade à pele sem deixar resí-
duo de oleosidade.

Peles mais oleosas duran-
te o inverno

A pele não fica mais oleosa
apenas no verão, como a maio-
ria pensa. O mesmo processo
pode acontecer durante o in-
verno, porém por motivos di-
ferentes. Por isso é importan-
te escolher os produtos certos
e evitar determinados costu-
mes durante as estações mais
frias e, assim, prevenir maio-
res problemas. Os banhos
quentes, por exemplo, removem
parte da barreira de proteção da
pele e incentivam a produção do
óleo que dá a aparência brilhosa
indesejada ao rosto.

Além disso, outros fatores
como a falta de hidratação e pro-
teção solar apropriada também
contribuem para o ressecamen-
to da pele. Em uma tentativa de
mantê-la hidratada devidamente,
o corpo acaba produzindo ainda
mais óleo, processo conhecido

como efeito rebote. Por isso,
para não sofrer com a oleosi-
dade no inverno, além de hidra-
tar-se apropriadamente, não se
esqueça de escolher os produ-
tos certos.

Aproveite para tratar sua
pele no inverno

A menor exposição ao sol e
a diminuição da incidência dos
raios solares durante o inverno
fazem dele a estação ideal para
a realização de peelings, a utili-
zação de ácidos e o tratamento
de manchas. Existem produtos
que são perfeitos para você hi-
gienizar a pele no inverno. Em
sua composição estão ácidos
que limpam profundamente e
promovem esfoliação química,
deixando a pele mais fina, reno-
vada e iluminada.

Com diversas finalidades, o
peeling é um procedimento tam-
bém indicado para amenizar as
manchas e marcas na pele, re-
movendo as células mortas e
melhorando a aparência do
rosto. Tem produtos para você
fazer seu próprio peeling du-
rante o inverno. Ele é bem fá-
cil de ser aplicado e removido
e promove uma intensa tonifi-
cação e refinamento da pele,
melhorando sua textura. Além
disso, o produto aumenta a cir-
culação, o metabolismo e a vi-

talidade da pele.

Proteja-se contra o sol,
mesmo no frio

Mesmo nos dias chuvosos
e frios, o uso do protetor so-
lar é indispensável, isso por-
que, apesar da incidência redu-
zida dos raios UV, eles ainda
estão presentes e podem cau-
sar danos acumulativos, como
envelhecimento precoce e
manchas na pele. Além disso,
a luz visível, que também cau-
sa danos, continua presente
em nosso dia a dia.

Escolha um produto ideal
para seu tipo de pele e a man-
tenha protegida mesmo no in-
verno. Nesta época, você pode
utilizar filtros solares com fa-
tores de proteção mais baixos
do que costuma em outras es-
tações do ano. No entanto, não
se esqueça de escolher um
protetor solar com composi-
ção livre de óleos, já que a cú-
tis tende a ficar mais oleosa
nessa época. As versões com
texturas fluidas são perfeitas
para o inverno!

Clinica Malka
Rua Soror Angélica 198
(11) 98514-7198 / (11)

2506-6379
www.mkclinicamalka.com
            / mkclinicamalka
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Frete: setor industrial diz que
tabela deve servir como referência

São Paulo, quarta-feira, 7 de agosto de 2019 Nacional
Jornal O DIA SP

Página 5

Na segunda semana de roda-
da de negociações, o setor in-
dustrial apresentou  na terça-fei-
ra (6) uma contraproposta ao
Ministério da Infraestrutura para
dar sequência às conversas so-
bre o piso mínimo de frete com
os caminhoneiros autônomos.
De acordo com a Confederação
Nacional da Indústria (CNI), as
entidades propõem que a tabela
de frete seja apenas um docu-
mento de referência para as con-
tratações e não uma determina-
ção. Elas também disseram que
se comprometem a estimular

contratações diretas entre em-
barcadores e caminhoneiros.

O documento, assinado por
32 entidades, entre confedera-
ções, federações estaduais da
indústria, associações setoriais
e sindicatos, deverá ser objeto
de debate em nova rodada de ne-
gociações. Na semana passada,
os caminhoneiros apresentaram
ao ministério as demandas sobre
a proposta de piso mínimo de
frete. Segundo a CNI, a propos-
ta foi encaminhada às entidades
na última sexta-feira (2).

“Na segunda-feira (5), a CNI

fez nova consulta a sua base so-
bre a sugestão apresentada pelo
governo e apresentou a contra-
proposta que será analisada pelo
governo e pelos caminhoneiros.
As entidades continuam acredi-
tando que o melhor cenário é um
entendimento direto entre pro-
dutores e transportadores por
meio de mecanismos de merca-
do”, diz a CNI. 

Para as entidades do setor
industrial, o tabelamento preju-
dicou todos os segmentos en-
volvidos no transporte rodoviá-
rio de cargas, incluindo os ca-

minhoneiros autônomos.
Na semana passada, o Minis-

tério da Infraestrutura já havia
informado sobre a continuidade,
nessa semana, das negociações
entre caminhoneiros, embarca-
dores e transportadoras. O anún-
cio foi feito, após o ministro Tar-
císio de Freitas se reunir com os
caminhoneiros. Na ocasião, o
ministro disse que a proposta do
segmento envolve ajustes na ta-
bela de frete mínimo a cada seis
meses e a realização de acordos
coletivos entre os segmentos anu-
almente. (Agencia Brasil)

O Banco Nacional do De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES) confirmou a
devolução antecipada de
mais R$ 40 bilhões ao Tesou-
ro Nacional. O anúncio foi fei-
to  na terça-feira (6) pelo pre-
sidente do banco, Gustavo
Montezano, no Ministério da
Economia, em Brasília.

“Viemos entregar o ofício
de devolução de mais R$ 40
bilhões ao Tesouro Nacional.
Com isso, totalizamos o paga-
mento de R$ 84 bilhões. Essa
é a nossa terceira meta, alinha-
da com o Ministério da Eco-
nomia, onde vamos devolver
R$ 126 bilhões até o final do
ano. Estou muito feliz de estar
cumprindo, em tão pouco tem-
po, parte substancial dessa
meta e preservando de forma
bem estável a situação de liqui-
dez e capitalização do banco”,
disse Montezano, ao deixar o
ministério.

BNDES confirma devolução
de mais R$ 40 bi ao Tesouro

Segundo o presidente do
BNDES, o banco tem previsão
de desembolsar R$ 70 bilhões
em empréstimos neste ano,
mas este número deve ser re-
visado. “A gente está revisan-
do esse número. Pode ser que
mude. Só como referência, no
primeiro semestre, o banco de-
sembolsou cerca R$ 25 bi-
lhões no primeiro de semestre.
Para gente cumprir essa meta,
seria necessário acelerar [os
desembolsos no segundo se-
mestre]”.

De acordo com Monteza-
no, a demanda por emprésti-
mos está menor do que a espe-
rada. “Mas com a retomada da
economia, a gente acredita que
esse nível de demanda vai su-
bir”, afirmou.

Os recursos devolvidos pe-
los bancos públicos ao Tesou-
ro Nacional são usados para
reduzir a dívida líquida. (Agen-
cia Brasil)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1102375-34.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Raquel Machado Carleial de 
Andrade, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CINTIA MARIA DE ALMEIDA, CPF 083.984.788-29, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sideal Transportes e Mudanças Ltda, 
buscando em síntese: em referência ao contrato de prestação de serviços de Guarda Móveis nº 3372, 
determinar que a ré retire os objetos do guarda móveis, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo, 
como também a condene no pagamento da importância de R$ 9.227,50, atualizada em Setembro/2015. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos 
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de junho de 2019. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023810-62.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ariane de Fátima Alves Dias 
Paukoski Simoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCELO ZANOTTI, CPF 045.454.538-05, que Sociedade 
de Ensino Santana Ltda, lhe ajuizou ação de Execução pra cobrança de R$ 20.641,32. Estando o executado em 
lugar ignorado foi determinada a citação e intimação por edital, para que em 03 dias úteis, após os 20 dias 
supra, pague o débito atualizado (caso em que a verba honorária será reduzida pela metade), sob pena de 
penhora ou ofereça embargos em 15 dias úteis, facultado ao executado neste prazo, reconhecendo o crédito 
do exequente e depositando 30% do valor em execução mais custas e honorários advocatícios, requerer o 
pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. No 
caso de não pagamento, o arresto procedido (sobre a quantia de R$ 610,64 - fls. 157) será convertido em 
penhora, passando a fluir, automaticamente, o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos á execução. 
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 11 de junho de 2019. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014017-64.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da 
Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MAAMOUN SALEN IBRAHIN, CPF 406.187.788-70, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ - ASF, alegando em síntese: 
Cobrança da quantia de R$ 9.377,08 referente as mensalidades escolares de março a dezembro/2012, 
representadas pelo Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento 
de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, 
sob pena de revelia, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 
inicial em executivo. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de março de 2019. 

Dedini S/A Equipamentos e Sistemas
Em Recuperação Judicial 

CNPJ/MF 67.541.961/0001-84 - NIRE 35300133226 - Barueri - SP
Edital de Convocação

Ficam convocados os senhores acionistas da Dedini S/A Equipamentos e Sistemas, em Recupe-
ração Judicial, a se reunirem em AGOE, a ser realizada no dia 16 de agosto de 2019, às 17h30, na 

Barueri, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: AGO - 1. Tomar as 

referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e, 2. Eleger os Membros da 
AGE - 1. Contratação da Auditoria Externa. Barueri, 08 de julho 

de 2019. Giuliano Dedini Ometto Duarte - Diretor (06-07-08)
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EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 20 
DIAS. PROCESSO Nº 1054938-55.2019.8.26.0100 O MM. 
Juiz de Direito da 6ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Homero Maion, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a quem possa interessar que 
neste Juízo tramita a ação de Alteração do Regime de Bens 
movida por Carolina Fracalossi Rediguieri Sassonia e Rogerio 
Corte Sassonia. O presente edital é expedido nos termos do 
artigo 734, § 1º do CPC, para dar publicidade a todos que o 
virem que Rogerio Corte Sassonia e Carolina Fracalosi 
Rediguieri Sassonia ingressaram neste Juízo com pedido de 
Alteração de Regime de Bens de seu casamento, alterando 
de Comunhão Parcial de Bens para Separação Total de Bens. 
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 julho de 2019.                                   [06,07] 
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LBS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 26.907.654/0001-97 - NIRE 35.300.500.202

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 07/08/2019.
Em 07/08/2019, os acionistas da Companhia aprovaram, por unanimidade, a redução do capital social de 
R$ 19.819.173,00 (dezenove milhões, oitocentos e dezenove mil, cento e setenta e três reais) para 
R$ 15.045.483,00 (quinze milhões, quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais), sendo a 
redução, no valor de R$ 4.773.690,00 (quatro milhões, setecentos e setenta e três mil, seiscentos e noventa 
reais), operada mediante o cancelamento de 8.503.672 (oito milhões, quinhentas e três mil, seiscentas e 
setenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e restituição, em bens, dos valores 
correspondentes às ações canceladas. A redução de capital estará sujeita à homologação em nova 
assembleia geral da Companhia, após o decurso do prazo previsto no artigo 174 da Lei das Sociedades 
por Ações e o cumprimento de demais condições aprovadas pelos acionistas.

CONSINCO S.A.
CNPJ/MF nº 39.010.418/0001-15 - NIRE nº 35.300.447.174

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aos 10/4/2019 às 15 horas, na sede social, em Ribeirão Preto/SP. Convocação/Presença: Dispensada legalmente e com 
100% do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Pereira de Barros; Secretário: Silvio Aparecido de Sousa. Deliberações 
unânimes aprovadas: a) Proposta da Diretoria para distribuição extraordinária de dividendos aos acionistas, a partir da 
“Reserva de Retenção de Lucros” da Companhia, sendo distribuídos aos acionistas, o valor total de R$ 4.495.041,79, 
sendo que, deste valor, R$ 420.000,00 serão pagos em moeda corrente, e R$ 4.075.041,79 serão pagos mediante 
cessão de créditos que Companhia tem a receber da Conig - Negócios Imobiliários e Gestão Patrimonial Ltda., cumprindo 
esclarecer que tais valores foram fornecidos pela Companhia para a “Conig”, para que esta última pudesse adquirir imóveis 
comerciais. A anuência, por parte da “Conig”, quanto a cessão de créditos efetivada, é outorgada, nesta data, pelos próprios 
sócios e administradores da referida sociedade, uma vez que o quadro social desta coincide, totalmente, com o quadro de 
acionistas da Companhia. Nada mais. Jucesp nº 420.854/19-8 em 1/8/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONIP, INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ nº 28.444.506/0001-09 - NIRE nº 3530052072-6

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Em 11/4/2019 às 16 horas, na sede social, em Ribeirão Preto/SP. Convocação/Presença: Dispensada legalmente e com 
100% do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Pereira de Barros; Secretário: Silvio Aparecido de Sousa. Deliberações 
unânimes aprovadas: a) Proposta da Diretoria para distribuição intermediária de dividendos, cujo valor foi recebido da 
Consinco S.A., oriundo de distribuição extraordinária que a Consinco S.A. realizou (10/4/2019). A Companhia recebeu 
como dividendos pagos pela “Consinco”, o valor de R$ 512.136,79, sendo R$ 47.852,16 pagos em moeda corrente, e 
R$ 464.284,63 pagos mediante cessão de créditos que a “Consinco” tem a receber da Conig, Negócios Imobiliários e 
Gestão Patrimonial Ltda.. Tais valores foram fornecidos pela “Consinco” para a “Conig”, para que esta última pudesse 
adquirir imóveis comerciais. A totalidade do valor recebido pela Companhia da “Consinco” será pago aos acionistas como 
distribuição de dividendos, obedecendo a proporção de ações no capital social da Companhia. Nada mais. Jucesp nº 
420.106/19-4 em 1/8/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GRI KOLETA – GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ Nº 04.517.241/0001-63 - NIRE 33.3.0031291-9

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 01.03.2019
Data, Hora, Local: 01.03.2019, às 10h00, na sede social, Avenida Pastor Martin Luther King Jr., nº 8.745, Colégio, Rio de Janeiro/RJ. 
Presenças: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Ciro Cambi Gouveia, Secretário: Valter Daniel Alvares. Deliberação 
Aprovadas: a elevação da fi lial da Companhia, localizada em São Paulo/SP, na Avenida Gonçalo Madeira, nº 300/400, Jaguaré, CEP 
053.48-000, CNPJ nº 04.517.241/0002-44 e JUCESP sob o NIRE 359.038.411-33, em Matriz da Companhia, que passará a se localizar 
no endereço da referida fi lial; e (ii) a reclassifi cação da atual Matriz da Companhia, localizada no Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Pastor 
Martin Luther King Jr., nº 8.745, Colégio, CEP 21.530-012, em fi lial da Companhia., estando a Diretoria autorizada a tomar as 
providências necessárias ao integral cumprimento da presente deliberação. Encerramento: Nada mais. Rio de Janeiro, 01.03.2019. 
Acionistas: Solví Participações S.A, por Celso Pedroso e José Francivito Diniz e a Essencis Soluções Ambientais S.A. por Ciro Cambi Gouveia 
e Valter Daniel Alvares. Mesa: Ciro Cambi Gouveia - Presidente, Valter Daniel Alvares - Secretário. JUCESP nº 389.127/19-0 NIRE nº 
3530053865/0 em 19.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. JUCERJA 00003554731 em 22/03/2019
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“Está na hora de a PGR tomar
providências”, diz Gilmar

sobre Lava Jato
O ministro do Supremo Tri-

bunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, cobrou  na terça-fei-
ra (6) que a Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR) tome
providências sobre notícias de
que a força-tarefa da Lava Jato
no Paraná planejou investigá-lo
e também o presidente da Cor-
te, Dias Toffoli.

“Está na hora de a procura-
doria tomar providências em re-
lação a isto”, afirmou Mendes.
“Tudo indica, e acho que à medi-
da que os fatos vão sendo reve-
lados, que nós tínhamos uma or-
ganização criminosa para inves-
tigar”, acrescentou.

Segundo reportagem publi-
cada na terça-feira (6) pelo
jornal El País , com base em
conversas em aplicativos de ce-
lular obtidas pelo site The Inter-
cept Brasil por intermédio de
uma fonte anônima, os integran-
tes da força-tarefa da Lava Jato
no Paraná planejaram investigar
um possível direcionamento de
recursos ilícitos a Mendes por
meio de contas na Suíça.

O objetivo da iniciativa dos
procuradores seria encontrar in-
dícios que levassem ao afasta-
mento de Mendes do cargo, de
acordo com as mensagens publi-
cadas. Na semana passada, o
jornal Folha de S.Paulo  noti-
ciou que também Dias Toffoli,
presidente do STF, tornou-se
alvo de tentativas de investiga-

ção por parte da Lava Jato no
Paraná, embora os procuradores
da força-tarefa não tenham com-
petência constitucional para in-
vestigar ministros do Supremo.  

“Me parece que realmente
isto é a revelação de um qua-
dro de desmando completo”,
afirmou Mendes a jornalistas
nesta terça-feira. Na semana
passada, o ministro já
havia cobrado providências por
parte do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP),
órgão responsável por supervi-
sionar e corrigir a atividade de
procuradores.

Ainda na semana passada, os
ministros Luiz Fux e Alexandre
de Moraes, em diferentes pro-
cessos, determinaram o envio
ao Supremo de todo material
obtido pela Polícia Federal
(PF) na investigação que apura
a invasão dos aparelhos celula-
res de autoridades da República,
entre elas os procuradores da
força tarefa da Lava Jato e o mi-
nistro da Justiça e Segurança
Pública, Sergio Moro.

Tanto Moro como os inte-
grantes da Lava Jato, incluindo
seu coordenador, Deltan Dallag-
nol, afirmam não ser possível
auferir a autenticidade e a inte-
gridade das mensagens publica-
das pela imprensa, que dizem
terem sido obtidas por meio da
prática de crimes cibernéticos.
(Agencia Brasil)

Economia está dando sinais de recuperação,
diz Bolsonaro a empresários

O presidente Jair Bolsonaro
disse  na terça-feira (6) que a
economia está dando sinais de
recuperação e reafirmou que
está trabalhando para desburo-
cratizar e facilitar a vida dos
empresários brasileiros. Bolso-
naro falou na terça-feira, a em-
presários do setor automotivo
durante a abertura do 29º con-
gresso da Federação Nacional de
Distribuição de Veículos Auto-
motores (Fenabrave), em São
Paulo.

“A economia, como dá si-
nais fortes de reação, devemos
sim, em grande parte, ao Minis-
tério da Economia, que temos a
frente o nosso [ministro] Paulo
Guedes. E dia após dia, ele vem
mostrando ao Brasil que eu mu-
dei também, que no passado eu
era estatizante”, disse o presi-
dente. “O homem evolui e eu
venho aprendendo muito com as
pessoas que tenho ao meu lado.
A maior contribuição que pode-
mos dar aos senhores é não in-
terferir no seu trabalho, é tirar o
Estado de cima de vocês, é acre-
ditar em vocês”, completou.

Entre as ações já realizadas
pelo seu governo para estimular
a economia e atrair investimen-
tos para o país, Bolsonaro des-
tacou a edição da medida provi-
sória (MP) da liberdade econô-
mica, o projeto de lei que pro-
põe mudanças para obtenção
da habilitação para motoristas, a
liberação de recursos do Fundo
de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) para os trabalha-
dores e a MP que garante a ante-
cipação do pagamento da meta-

de do décimo terceiro salário
para os aposentados e pensionis-
tas todos os anos.

O presidente contou ainda
que,  na segunda-feira (5), assi-
nou uma MP sobre a divulgação
de documentos de empresas de
capital aberto (com ações nego-
ciadas em bolsa de valores) que
permite que os empresários pos-
sam publicar seus balanços a
custo zero em sites da Comis-
são de Valores Mobiliários
(CVM) ou no Diário Oficial da

União. “As grandes empresas
gastavam com jornais R$ 900
mil por ano. Vão deixar de gas-
tar isso aí”.

Em abril, o presidente já ha-
via sancionado a Lei 13.818, de
2019, que dispensa as companhi-
as fechadas (sem ações em bol-
sa) com menos de 20 acionistas
e patrimônio líquido de até R$
10 milhões de publicar docu-
mentos exigidos pela Lei das
Sociedades Anônimas, como
convocações para assembleias,
avisos aos acionistas e balanços
contábeis e financeiros. A lei
também autoriza as companhias
abertas a publicarem de forma
resumida em órgão da imprensa
e apenas na internet a versão
completa dos documentos. As
regras passam a valer a partir de
1º de janeiro de 2022.

Depois no evento na capital
paulista, Bolsonaro vai para Ita-
pira, no interior do estado, onde
participa da inauguração da nova
planta de farmoquímica oncoló-
gica do grupo Cristália, de fabri-
cação de medicamentos contra
o câncer. (Agencia Brasil)

Estados Unidos acusam a China
de manipular moeda

A moeda chinesa, o yuan,
se recupera de uma baixa re-
corde, após Pequim aparente-
mente ter adotado medidas
para evitar uma queda ainda
maior.

Na segunda-feira, o Ban-
co Popular da China permitiu
uma forte desvalorização de
sua divisa, que superou a mar-
ca de 7 por dólar pela primei-
ra vez desde 2008, levando os
Estados Unidos a declararem
a China como país manipula-
dor de sua moeda.

O Departamento do Te -
souro americano qualificou,
pela primeira vez desde 1994,
a China como país “manipu-
lador cambial”, o que leva as

disputas comerciais entre os
dois países para além das ta-
rifas de importação.

De acordo com o Tesouro
americano, “o propósito da
desvalorização da moeda da
China é obter vantagens com-
petitivas injustas no comér-
cio internacional”.

O Banco Popular da Chi-
na (banco central do país)
afirmou que a atitude ameri-
cana “prejudica gravemente a
ordem financeira internacio-
nal e gera caos nos mercados
financeiros”, além de “impe-
dir a recuperação da econo-
mia e do comércio global”.

“A China não usou e não
usará a taxa de câmbio como

ferramenta para lidar com as
disputas comerciais”, afir-
mou a instituição, em um co-
municado divulgado em seu
portal na internet. O banco
chinês disse que o valor de
sua moeda é regulado e deter-
minado pelo mercado e pediu
ainda que os EUA reconhe-
çam seus erros e evitem o
“precipício”.

Num editorial publicado
nesta terça no jornal oficial
do Partido Comunista Chi-
nês, o People’s Daily , Pequim
acusa os EUA de “deliberada-
mente destruirem a ordem in-
ternacional” com “unilatera-
lismo e protecionismo”.

A determinação do Tesou-

ro americano e a consequen-
te queda do yuan nesta segun-
da-feira aumentam o abismo
entre as duas maiores econo-
mias do mundo e eliminam as
esperanças de uma resolução
rápida para os conflitos co-
mercias entre as duas nações.

As disputas já se espalha-
ram além das tarifas para ou-
tros setores, como o de tec-
nologia.

Analistas alertam que as
medidas retaliativas adotadas
pelos dois lados poderão au-
mentar de proporção e afetar,
não apenas a confiança nos
negócios ,  mas também o
crescimento econômico glo-
bal. (Agencia Brasil)
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Presidente no 29º Congresso da Fenabrave
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Processo Digital nº: 1009014-37.2018.8.26.0009 Classe Assunto: Interdição - Tutela e
Curatela Requerente: TARCISIO IVON GRANIERI Requerido: FRANCISCO
GRANIERI Em razão do exposto, acolho o pedido para decretar a INTERDIÇÃO de
Francisco Granieri, CPF: 372.420.088-91, RG: 1.489.835-4, filho de José Granieri e
Maria Scordamaglia Granieri, nascido em 06/06/1931, viúvo de Maria de Lourdes da
Conceição, aposentado, natural de São Paulo, com domicílio em Rua Mosamedes, 461,
São Paulo/SP, CEP 03325-060, Casa de Repouso Nossa Senhora de Fátima, com registro
de casamento junto ao Cartório de Registro Civil 26º Subdistrito Vila Prudente (matrícula
nº 122747 01 55 2007 2 00241 205 0073831-81), reconhecendo-o parcialmente incapaz de
exercer, pessoalmente, todos os atos da vida civil, por ser portador de Doença de Alzheimer
de início tardio (CID 10:F00.1), e nomeando-lhe curador o requerente, Tarcisio Ivon
Granieri, CPF: 064.959.888-18, RG: 15.381.674-0, dentista, casado, com domicílio em
Rua Antero de Quent al, 52, Vila Santa Clara, São Paulo/SP, sob compromisso. Em
obediência ao disposto no §3º do artigo 755 do Código de Processo Civil, serve o dispositivo
da presente sentença como edital, a ser publicada por três vezes na imprensa oficial, com
intervalo de dez dias, uma vez na imprensa local, na rede mundial de computadores e na
plataforma do Conselho Nacional de Justiça, se o caso. Serve, ainda, esta sentença como
mandado para registro da interdição nos Cartórios de Registro de Imóveis e de Registro
Civil competentes, acompanhada das cópias necessárias ao seu cumprimento, que deverão
ser providenciadas pela parte e juntadas a esta sentença, inclusive da certidão de trânsito
em julgado, para que o Sr. Oficial da Unidade de Registro Civil das Pessoas Naturais
competente proceda ao seu cumprimento. Esta sentença servirá também como termo de
compromisso e certidão de curatela, independentemente de assinatura do curador, ex vi
do disposto no artigo 759, I, do Código de Processo Civil. Ante a ausência de patrimônio
vultoso de titularidade do interdito, bem como a presumida idoneidade do curador,
dispensasse a prestação de caução para o exercício da curatela , nos termos do parágrafo
único do art. 1.745 e do art. 1.774, ambos do Código Civil. Fica o curador, ainda, dispensado
da especialização da hipoteca legal e da prestação de contas com relação ao benefício
previdenciário e aos aluguéis recebido pelo interdito, eis que serão empregados
exclusivamente para sua sobrevivência. Após o trânsito em julgado, cumpra-se o disposto
nos artigos 93 da Lei 6.015/73 e 755 do Estatuto Adjetivo Civil. P.R.I. Ciência ao Ministério
Público.          B 07 e 08/08

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1013898-64.2017.8.26.0100. A Dra. Juliana Pitelli
da Guia, Juíza de Direito da 39ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber
a Trigo da Mooca Empório dos Pães Ltda, CNPJ 22.455.039/0001-36, na pessoa de seu
representante legal e a Natalia Dusco Fernandes, CPF 381.621.778-84 e Leonardo Jatoba
Rodrigues, CPF 418.717.738-81, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação Execução
de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 65.061,69 (19.10.2017), referente ao
inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 9.786.160. Estando os executados em
local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias
supra, paguem o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-
se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela
metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para que ofereçam embargos,
facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e
comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requererem
o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso
IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente
(Art. 344 do NCPC). Será o presente, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

        B 07 e 08/08

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº. 1002875-12.2017.8.26.0007 O Dr. Daniel Fabretti,
Juiz de Direito da 5ª Vara Cível - Foro Regional VII - It aquera, na forma da Lei. Faz Saber
a Edson Costa da Silva, CPF 819.436.523-68 que Espólio de Vicenzo Palmieri, na pessoa
de sua inventariante, Rosina Geovannina Palmieri Juarés, ajuizou uma ação Execução de
Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 5.184,77 (11/2017), referente ao débito do contrato
de locação de imóvel. Estando o executado em local ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado,
acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo
de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir
após o prazo supra, para oferecer embargos, facultando ao executado nesse prazo,
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em
execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,12 de fevereiro de 2019.          B 07 e 08/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1013470-82.2017.8.26.0100
O MM. Juiz de Direito da 38ª Vara Cível do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr.
Daniel D’Emidio Martins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CONSTANTINE
LOUNGEBAR E RESTAURANTE LTDA, CNPJ 10.253.832/0001-73, na pessoa de seu
representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por
parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, objetivando condenar
a ré ao pagamento de R$ 37.842,45 (02/2017), corrigidos e acrescido de encargos legais,
bem como ao pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas de energia
elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, referente ao débito das faturas
de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na Avenida Das Carinas, 110, São
Paulo - SP, CEP 04086-010, São Paulo - SP, cliente 20441142, instalação 116922303.
Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sendo nomeado curador especial em caso de
revelia (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.          B 07 e 08/08

Edital de Citação e Intimação - Prazo 20 dias - Proc. 1006225-23.2017.8.26.0002. A Dra.
Adriana Borges de Carvalho, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo
Amaro. Faz Saber a Antônio Ferreira Correia, CPF 176.167.898-11, que Banco Bradesco
S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 55.071,70
(09/02/2017), referente ao saldo devedor do Instrumento Particular de Confissão de Dívida
e Outras Avenças nº 4.205.075. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias, embargue
ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em
06 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias
supra, sob pena de, não o fazendo, ser convertido em penhora o arresto efetuado sobre o
valor de R$ 1.024,96, depositado no Banco do Brasil S/A, ag. 5905-6 Poder Judiciário,
presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado. São Paulo, 25 de julho
de 2019.          B 07 e 08/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1039644-68.2016.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). CAROLINA SANTA ROSA SAYEGH, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Kornelis Pieter Schijff, CPF 007.766.928-28, que Conjunto Residencial Parque
dos Pássaros, ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar o réu
ao pagamento R$ 17.951,87 (12/2017), corrigidos monetariamente, bem como a custas,
honorários e demais cominações, referente aos débitos condominiais da unidade autônoma
nº 77, do Bloco A-1, do condomínio autor. 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 pelo
autor (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 05 de julho de 2019.

B 07 e 08/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011789-
60.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional III -
Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto Muscari, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Ivete da Silva Cardoso, CPF 320.270.358-77, que a Ação de Procedimento
Comum, requerida por Ludugerio Jacob Dias Martins, foi julgada procedente, condenando
a ré ao pagamento de R$ 44.823,86 (set/2018), corrigidos monetariamente, bem como a
custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a executada em lugar
ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue
o pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de
10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o
prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada,
independente de penhora ou nova intimação, ofereça sua impugnação (art. 525 do C.P.C.).
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

        B 07 e 08/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1102477-27.2013.8.26.0100
O MM. Juiz de Direito da 38ª Vara Cível do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr.
Daniel D’Emidio Martins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCO ANTONIO
LOPES ADAMO, RG 3638313, CPF 205.853.738-68, 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$16.925,81
(08/2013), corrigidos e acrescidos de encargos legais, bem como as que se vencerem,
referentes ao débito das faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto do imóvel
situado à Av. Moema n°399, Moema, São Paulo/SP, (RGI nº 82941947). 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 considerada revel ocasião que será nomeado
curador especial (art. 257, IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pela autora (art. 344 do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei.          B 07 e 08/08

TERMO DE RENÚNCIA DE ADMINISTRADOR DA SEAC BANCHE
BRASIL LTDA Neste ato e na melhor forma de direito, Eu, SILVIO
MARIANO JUNIOR, brasileira, casado, administrador de empresas,
regularmente inscrito no CPF/MF sob o n. 075.952.308-88 e RG:
12135124 SSP/SP, residente e domiciliada na Rua Freamunde, 252,
Vila Canal, São Paulo - SP, CEP 04382-030, venho, com fundamento
no §3º do artigo 1.063 do Código Civil Brasileiro, renunciar
expressamente em caráter irrevogável e irretratável ao cargo de
administrador da empresa SEAC BANCHE BRASIL LTDA, inscrita na
República Federativa do Brasil sob o CNPJ/MF: no. 05.337.085/0001-
11, endereço cadastral na Rua But antã 461, Cj.73/74, Butantã, São
Paulo, SP.
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Hidrovias do Brasil – Holding Norte S.A.
CNPJ/MF nº 20.280.037/0001-28 – NIRE 35.300.482.271

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de dezembro de 2016
Data, Horário e Local: Aos 26/12/2016, às 11:00 horas, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 7º andar, sala 1, Pinheiros, São 
Paulo-SP. Mesa: René Pinto da Silva·– Presidente, e Beatrice Cristina de Athayde Arfelli – Secretária.  Convocação e Presença: 
Dispensada, face a presença única acionista representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) 
o aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização de recursos provenientes de adiantamentos para 
futuros aumentos de capital – AFAC. (ii) a parcial integralização das novas ações subscritas; (iii) a alteração do artigo 4º do 
Estatuto Social da Companhia, referente ao valor do capital social da Companhia; (iv) a renúncia ao cargo de Diretor sem 
designação específica do Sr. Carlos Augusto Pasqualetto Chies; e (v) a alteração e consolidação do Estatuto Social da 
Companhia de forma a contemplar as deliberações desta Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”). Deliberações Tomadas 
por Unanimidade: (i) aprovar o aumento de capital social da Companhia, atualmente de R$ 433.808.489,00, dividido em 
433.808.489 ações ordinárias nominativas sem valor nominal para R$ 489.523.849,00, dividido em 489.523.849 ações 
ordinárias nominativas sem valor nominal; um aumento, portanto, no valor de R$ 55.715.360,00, mediante a emissão de 
55.715.360 novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, em tudo iguais às atualmente existentes, ao preço de 
emissão de R$1,00 por ação. As ações ora emitidas serão integralizadas em moeda corrente nacional até 31/12/2018, pela 
única acionista da Companhia, nos termos do boletim de subscrição que integra esta ata como “Anexo I”; (ii) As 55.715.360 
ações ordinárias ora subscritas pela Hidrovias do Brasil S.A. (“HBSA”) são, neste ato, parcialmente integralizadas, mediante 
a capitalização de créditos decorrentes de capitalização de recursos provenientes de adiantamentos para futuros aumentos 
de capital – AFAC, realizado pela HBSA em favor da Companhia, entre 31/10/2016 e 21/12/2016, no valor total de 
R$ 7.385.040,00, correspondente a 7.385.040,00 ações; (iii) em decorrência da deliberação acima, aprovar a alteração do 
artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º. O capital social 
subscrito é de R$ 489.523.849,00, dividido em 489.523.849 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.” (iv) 
aceitar a renúncia ao cargo de Diretor sem designação específica do Sr. Carlos Augusto Pasqualetto Chies, RG nº 50.020.682-
02 SSP/PC/RS, e CPF/MF nº 366.374.400-00, eleito na 4ª Alteração do Contrato Social, em 31/08/2015, cuja carta de 
renúncia segue anexa a esta ata “Anexo II”. (v) em decorrência das deliberações acima, aprovar a alteração e consolidação, 
para todos os fins, do Estatuto Social da Companhia, que passará a viger conforme constante no “Anexo III” desta ata, nos 
termos em que foi alterado, discutido e aprovado nesta Assembleia Geral Extraordinária. Fica a Diretoria da Companhia 
autorizada a praticar todos os atos necessários para a implementação da deliberação ora aprovada.  Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata. São Paulo, 26/12/2016. Assinaturas: Mesa: René Pinto da Silva – Presidente; Beatrice Cristina de 
Athayde Arfelli – Secretária. Acionista: Hidrovias do Brasil S/A, René Pinto da Silva – Diretor; Fábio Abreu Schettino – Dire-
tor. Anexo III – Estatuto Social da Companhia Consolidado: Nome e Duração: Artigo 1º. Hidrovias do Brasil – Holding 
Norte S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, com prazo de duração indeterminado, regida por este Estatuto Social 
e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404 de 15/12/1976 e suas alterações posteriores (“Lei das 
S.A.”). Sede Social: Artigo 2. A Companhia tem sua sede social e foro legal na Cidade de São Paulo-SP, na Rua Gilberto 
Sabino, 215, 7º andar, sala 1, Pinheiros, podendo abrir filiais, agências, escritórios e estabelecimentos em qualquer parte do 
território nacional ou no exterior, por deliberação da Diretoria ou da Assembleia Geral. Objeto Social: Artigo 3. A Companhia 
tem por objeto social a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior. Capital Social: 
Artigo 4. O capital social subscrito é de R$ 489.523.849,00, dividido em 489.523.849 ações ordinárias, nominativas, sem 
valor nominal. § 1º: O capital social subscrito e não integralizado pelos acionistas deverá ser pago nos termos e condições 
estabelecidos nos respectivos boletins de subscrição, mediante chamada da Assembleia Geral. Artigo 5. A Companhia está 
autorizada a aumentar seu capital social mediante a emissão de até 30.000.000 de novas ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, por deliberação da Assembleia Geral e independentemente de reforma estatutária, nos termos do Artigo 
168 da Lei das S.A. Na emissão de ações, dentro do limite do capital autorizado, a Assembleia Geral fixará: (a) a quantidade 
de ações; (b) preço da emissão; e (c) as demais condições de subscrição e integralização, nos termos da Lei das S.A. § 2º. 
O aumento de capital mediante integralização em bens dependerá de aprovação específica da Assembleia Geral, nos termos 
da Lei das S.A. § 3º. A Companhia também poderá emitir bônus de subscrição, observado o limite do capital autorizado, 
mediante deliberação da Assembleia Geral. § 4º. A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias. Ações: Artigo 6. A 
cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Artigo 7. Todas as ações da Companhia 
serão nominativas. A propriedade das ações será comprovada pelo registro das ações em nome de cada acionista no livro 
próprio. Assembleia Geral de Acionistas: Artigo 8. Com a competência prevista em lei e neste Estatuto Social, as Assem-
bleias Gerais de Acionistas realizar-se-ão ordinariamente nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exer-
cício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem. Artigo 9. As Assembleias Gerais serão pre-
sididas por qualquer um dos Diretores, que deverá indicar, dentre os presentes, o Secretário. Artigo 10. Somente poderão 
tomar parte e votar na Assembleia Geral os acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome no livro próprio com 1 
dia útil de antecedência da data designada para a realização da referida Assembleia Geral. § Único. Os acionistas poderão 
ser representados por procuradores, nos termos da Lei das S.A., devendo apresentar a qualquer um dos Diretores cópia da 
respectiva procuração com pelo menos 1 dia útil de antecedência da data designada para a realização da referida Assembleia 
Geral. Administração da Companhia: Artigo 11. A Administração da Companhia compete somente à Diretoria, que terá as 
atribuições conferidas por lei e por este Estatuto Social, estando os Diretores dispensados de oferecer garantia para o 
exercício de suas funções. § 1º. Todos os membros da Diretoria tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos 
no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores. § 2º. A Assembleia Geral deverá 
estabelecer a remuneração global dos Diretores e a sua distribuição. Artigo 12. Além daquelas previstas na Lei das S.A., as 
seguintes matérias deverão ser objeto de deliberação em Assembleia Geral: (i) fixação da orientação geral dos negócios da 
Companhia e aprovação do plano de negócios, que deverá conter o orçamento e o detalhamento dos objetivos e estratégias 
de negócios para o período em questão (“Plano”); (ii) fixação e alteração da remuneração individual, dos benefícios indiretos 
e dos demais incentivos dos Diretores, observado o limite global de remuneração estabelecida anteriormente pela Assembleia 
Geral, (iii) aprovação de planos de participação de lucros, bem como estabelecimento de critérios para remuneração e 
políticas de benefícios dos Diretores e da Companhia; (iv) aquisição ou alienação de participação em outras sociedades; (v) 
determinação do voto da Companhia em qualquer reunião ou assembleia de qualquer sociedade na qual a Companhia 
detenha participação direta; (vi) chamadas de capital, dentro do limite do capital social subscrito; (vii) emissão de ações 

ordinárias, bônus de subscrição ou títulos conversíveis em ações, respeitado o limite previsto no Artigo 5º acima, e determi-
nação dos termos e condições de cada emissão; e (viii) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem 
garantia real. Diretoria: Artigo 13. A Diretoria será composta por 2 a 5 Diretores, sem designação específica, acionistas ou 
não, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas e por esse destituíveis a qualquer tempo, sendo todos 
os Diretores sem designações específicas. § 1º. Os Diretores serão eleitos pelo prazo de mandato de 2 anos, sendo admitida 
a reeleição. § 2º. Findos os seus mandatos, poderão ser nomeados novos Diretores por meio de deliberação aprovada pelo 
Assembleia Geral de Acionistas. Caso o quórum de aprovação não seja alcançado, os Diretores então empossados serão 
considerados automaticamente reeleitos para o exercício de novo mandato de 2 anos. Artigo 14. Compete à Diretoria a 
representação ativa e passiva da Companhia e a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração dos 
negócios sociais, inclusive aqueles previstos no eventual plano de negócios aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas, 
respeitados os limites previstos em lei ou neste Estatuto Social. Artigo 15. A Companhia considerar-se-á obrigada quando 
representada: (i) por 2 Diretores em conjunto; (ii) por 1 Diretor em conjunto com 1 procurador com poderes especiais, 
devidamente constituído, para a prática de quaisquer atos em valor de até R$2.000.000,00 em uma única operação; ou (iii) 
por 1 só Diretor ou 1 procurador com poderes especiais, devidamente constituído, para a prática dos seguintes atos: a) de 
representação da Companhia perante quaisquer órgãos públicos federais, estaduais e municipais, entidades de classes, nas 
Assembleias Gerais de acionistas ou reuniões de sócios das sociedades nas quais a Companhia participe, bem como nas 
Assembleias ou reuniões de entidades de direito privado nas quais a Companhia participe como patrocinadora, membro 
fundador ou simplesmente membro participante; b) de endosso de cheques para depósito em contas bancárias da Compa-
nhia, independentemente do valor; c) da representação da Companhia, perante sindicatos ou poder judiciário, no mais amplo 
alcance da cláusula “ad judicia”, podendo tomar decisões sobre matérias de admissão, suspensão ou demissão de empre-
gados e acordos trabalhistas, bem como, representar a Companhia em qualquer Juízo ou Grau de Jurisdição, perante 
quaisquer repartições e autoridades públicas federais, estaduais ou municipais, bem como entidades privadas, sem qualquer 
limite de valor, podendo ingressar em Juízo, apresentar defesas e recursos, impetrar medidas preventivas, confessar, 
desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, primando sempre pela defesa dos interesses da Companhia; 
e d) para a prática de quaisquer atos em valor de até R$500.000,00 em uma única operação. § 1º. As procurações se 
outorgadas em nome da Companhia por 2 Diretores em conjunto, devendo especificar os poderes conferidos e salvo aque-
las previstas no § 2º deste Artigo, terão período de validade limitado a, no máximo, 1 ano. § 2º. As procurações para fins 
judiciais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado e aquelas outorgadas para fins de cumprimento de cláusula 
contratual poderão ser outorgadas pelo prazo de validade do contrato a que estiverem vinculadas. Conselho Fiscal: Artigo 
16. O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante solicitação dos Acio-
nistas, conforme previsto em lei. Exercício Social e Lucros: Artigo 17. O exercício social terminará no dia 31 de dezembro 
de cada ano, ocasião em que deverão ser preparados o balanço e as demais demonstrações financeiras previstas em lei. § 
1º. Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5% para a constituição de reserva legal, que não 
excederá a 20% do capital social. § 2º. Os acionistas têm direito a um dividendo obrigatório correspondente a 1% do res-
pectivo lucro líquido, ajustado de acordo com o Artigo 202 da Lei nº 6.404/76. § 3º. O saldo remanescente, após atendidas 
as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral, que poderá, por proposta da Diretoria: (i) deli-
berar reter parcela do lucro líquido prevista em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do Artigo 196 da 
Lei das S.A.; e (ii) destinar a totalidade ou parcela do lucro remanescente às reservas estatutárias previstas no presente 
Estatuto Social, nos termos do Artigo 194 da Lei das S.A. Artigo 18. Adicionalmente às reservas legalmente previstas, a 
Companhia terá as seguintes reservas de lucros: (i) Reserva para Investimentos, cujos recursos serão destinados à realiza-
ção de investimentos relacionados ao objeto social da Companhia e à expansão de suas atividades, formada com recursos 
equivalentes a até 50% do lucro líquido da Companhia ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A. O saldo da conta de 
Reserva para Investimentos não poderá ultrapassar 50% do capital social. (ii) Reserva de Capital de Giro, cujos recursos 
serão destinados a suprir as necessidades de capital operacional da Companhia, formada com recursos equivalentes a até 
50% do lucro líquido da Companhia ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A. O saldo da conta de Reserva de Capital 
de Giro não poderá ultrapassar 50% do capital social. Artigo 19. A Companhia poderá pagar juros sobre o capital próprio, 
imputando-os ao dividendo obrigatório. Artigo 20. A Assembleia Geral poderá declarar e pagar, a qualquer tempo durante o 
exercício social, dividendos intermediários à conta de reservas de lucros e de lucros acumulados existentes nos exercícios 
sociais precedentes, que deverão ser imputados ao dividendo obrigatório referente àquele exercício, Artigo 21. Observados 
os requisitos e limites legais, a Assembleia Geral poderá, ao final de cada trimestre ou semestre, com base em balanço 
intermediário específico, declarar e pagar dividendos periódicos a partir dos resultados verificados no trimestre ou semestre 
em questão, que deverão ser imputados ao dividendo obrigatório referente àquele exercício, Artigo 22. Os dividendos não 
recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do 
acionista, e reverterão em favor da Companhia, Dissolução e Liquidação: Artigo 23. A Companhia será dissolvida e liquidada 
nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão competente para determinar o modo de liquidação e indicar 
o liquidante. Juízo Arbitral: Artigo 24. A Companhia, seus acionistas e administradores obrigam-se a resolver por meio de 
arbitragem, de acordo com o Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela Bolsa de Valores de São 
Paulo – BOVESPA, toda e qualquer disputa ou controvérsia relacionada à aplicação, validade, eficácia, interpretação ou 
violação das disposições constantes neste Estatuto Social ou na Lei das S.A.. § 1. Sem prejuízo da validade desta cláusula 
arbitral, qualquer das partes do procedimento arbitral terá o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de, se 
enquanto necessário, requerer medidas cautelares de proteção de direitos, seja em procedimento arbitral já instituído ou 
ainda não instituído, sendo que, tão logo qualquer medida dessa natureza seja concedida, a competência para decisão de, 
mérito será imediatamente restituída ao tribunal arbitral instituído ou a ser instituído. § 2. A lei brasileira será a única apli-
cável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como à execução, interpretação e validade desta cláusula compromis-
sória. O Tribunal Arbitral será formado por árbitros escolhidos na forma estabelecida no Regulamento da Câmara de Arbitra-
gem do Mercado. O procedimento arbitral terá lugar na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, local onde deverá ser 
proferida a sentença arbitral. A arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo 
conduzida e julgada de acordo com as disposições pertinentes de seu Regulamento. Redação consolidada do Estatuto 
Social da Hidrovias do Brasil- Holding Norte S.A. aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
26/12/2016. São Paulo, 26/12/2016. René Pinto da Silva – Presidente da Assembleia Geral Extraordinária; Beatrice 
Cristina de Athayde Arfelli – Secretária da Assembleia Geral Extraordinária, Advogada – OAB/SP nº 309.282. JUCESP – 
Certifico o registro sob o nº 51.560/17-3 em 26/01/2017. Flávia R. Britto Gonçalves – Secretária Geral.
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EDITAL  DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS
RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente
a usucapião administrativo, prenotado sob nº 764.011 em 15 de março de 2019 a requerimento
de DAMIÃO ANTONIO GRANDE LORENTE, médico e sua mulher MAURA ELOIZA
COGO BALLIEGO, fisioterapeuta, brasileiros, portadores dos respectivos RG nºs
9.381.418-5 e 10.696.618-2 e dos CPF nºs 116.391.938-12 e 577.093.279-15, residentes
e domiciliados na Rua das Árvores nº 51, Jardim João Paulo II, FAZ SABER aos réus
ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como seus
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Damião Antonio Grande
Lorente e sua mulher Maura Eloiza Cogo Balliego requereram a USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL, nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/
15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando a declaração de domínio sobre a vaga de
garagem, localizada no subsolo e pavimento térreo do Edifício Mansão Domenico
Veneziano, situado na Rua Grauna nº 422, esquina com a Rua Tuim, em Indianópolis, com
a área útil e total de 22,47m2 e a fração ideal de terreno de 1/836, com uso de garagista
(transcrita sob nº 118.357 na área maior, uma vez que não possui matrícula individualizada),
de propriedade de CIMOB PARTICIPAÇÕES S/A, alegando posse mansa e pacifica há
mais de 15 anos. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 06 de agosto de 2019.

07 e 08/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0012134- 
02.2013.8.26.0100 (USUC 156) 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) Ana 
Alves dos Santos, Anna Dias Mercedes Batista, Manoel Batista, Saturnino Pereira da Silva, Ermenegildo Alves Pereira, 
Francisca Pereira da Mota, Jesus Pereira, José Alves Pereira, Manoel Pereira, Maria Pereira de Oliveira, José Pereira da Silva, 
Francisco Pereira da Silva, Procópio Solarenco, Catarina Solarenco ou Ecatarina Solarenco, Aldo Destro, Maria Aparecida 
Destro, Iolanda Destro dos Santos, José Alves dos Santos, Zulmira Pereira Destro, Ana Cristina Destro, Silvana Destro, Marcio, 
Lugeci, João, José, Aparecida, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Fabiana de Almeida Pretto, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Caetano de Silvio, nº 31 Distrito São Miguel Paulista - São Paulo SP, 
com área de 160,00 m², contribuinte nº 112.359.0069-9, 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.                                                           [06,07] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013228-78.2019.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a RAPHAEL DOUGLAS BREVES BAPTISTA, CPF 216.975.028-22, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por Ensino Supletivo Aliado Ltda. 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$ 13.498,24 (04/2019), 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, sua impugnação. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 16 de julho de 2019.                                                         [06,07] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0035540- 
86.2012.8.26.0100 (USUC 892) 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) Luiz Alberto Bernardes, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, 
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Francisco Ptacek, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração 
de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Sebastião Martins, nº 313 - Jardim Pinheiros, 13º Subdistrito Butantã - São 
Paulo SP, com área de 155,38 m², contribuinte nº 101.162.0115-1, 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 considera do revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.   [06,07] 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017333-90.2009.8.26.0020 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
Sabrina Salvadori Sandy Severino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CLAUDETE EMÍLIA LIMA DOS
SANTOS, RG 60318218-51, CPF 508.987.100-06, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
Cível por parte de CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, objetivando
a Rescisão do Contrato de Compra e Venda Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situado à
Estrada de Taipas, 1649, P: 03, AP: 42, Jaraguá, Conjunto Habitacional Jaraguá, São Paulo, SP, alegando
que a correquerida descumpriu o contrato entabulado entre as partes, caracterizando inadimplência financeira
e ocupação irregular do imóvel. 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, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta, sob pena de presumirem-se como verdadeiros
os fatos alegados na inicial. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de julho. 06 e 07/08
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1050470-22.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). VANESSA SFEIR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) HABITZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 12.695.719/0001-73, que lhe foi proposta uma ação de Despejo 
Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de Laurici Meireles Luiz Martins, alegando em síntese: que a ação 
foi ajuizada objetivando a rescisão do contrato de locação do imóvel sito à Av. Dr. Luiz Arrobas Martins 121, sala 01, Vl. 
Friburgo, e a cobrança de R$ 23.208,16 (set/2017). 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 ou efetue o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e 
mediante depósito judicial, evitando assim a rescisão do contrato. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de julho de 2019.                                                                               [06,07] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1094595-09.2016.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma da Lei, 
etc. Faz saber a Estaleiro Maxmarine Eireli CNPJ 12.195.862/0001-04, que Marcelo Curti ajuizou ação de execução, para 
cobrança de R$707.300,00 (ago/16), referente ao Contrato de Compra e Venda de Quotas da firma Estaleiro Maxmarine Ltda. 
Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, 
com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% 
do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de 
penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, nomeando-se curador 
especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.                                                                             [06,07] 
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COMUNICADO EXTRAVIO DE EQUIPAMENTOS
Centro Auditivo Widex Brasitom Ltda., comunica que, conforme registrado no Boletim de Ocorrência 
nº 3971/2019, datado de 31/07/2019, foram extraviados 05 equipamentos relacionados abaixo:

Boletim de Ocorrência número 3971/2019
data: 31/07/2019
Natureza: Extravio de Equipamentos

Equipamento de Marca DEMATECH – Modelo MP-2011 THFI
Número de Série BE 050872900000005225
Pertencente à empresa CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA.
CNPJ: 60.869.013/0005-57

Equipamento de Marca DEMATECH – Modelo MP-2011 THFI
Número de Série BE 050969200100033162
Pertencente à empresa CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA.
CNPJ: 60.869.013/0009-80

Equipamento de Marca DEMATECH – Modelo MP-2011 THFI
Número de Série BE050869200100013145
Pertencente à empresa CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA.
CNPJ: 60.869.013/0001-23

Equipamento de Marca DEMATECH – Modelo MP-2011 THFI
Número de Série BE051072900000024453
Pertencente à empresa CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA.
CNPJ: 60.869.013/0010-14

Equipamento de Marca DEMATECH – Modelo MP-2011 THFI
Número de Série BE050869200100028946
Pertencente à empresa CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA.
CNPJ: 60.869.013/0008-08

L. SILVA PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ 20.256.943/0001-97 - NIRE 35.228.431.696

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 25 de Outubro de 2018.
1. Data, Hora e Local: Aos 25/10/2018, às 10h, na sede social na R. Roque Petrella nº 46, Sala 507, Vila Cordeiro, 
SP/SP, CEP 04581-050. 2. Presenças: Presentes os sócios representando a totalidade do capital social da 
Sociedade, independentemente de convocação. 3. Mesa: Sr. Jorge Rodrigues da Silva, Presidente; e Sra. Maria 
de Fátima da Silva Moura, Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta de (i) redução desproporcional 
do capital social da Sociedade, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos exatos 
termos do disposto no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de quotas representativas 
do capital social da Sociedade de titularidade do sócio Lucas Rodrigues Moura da Silva; (ii) aprovar a restituição 
ao sócio Lucas Rodrigues Moura da Silva, desproporcionalmente, do valor total do montante da redução; 
(iii) reformar a cláusula 6ª do contrato social da Sociedade; (iv) consolidar o contrato social da Sociedade; e 
(v) outros assuntos de interesse geral. 5. Deliberações: Os sócios, por unanimidade de votos e sem ressalvas, 
decidiram: (i) aprovar a redução desproporcional do capital social da Sociedade no valor de R$ 5.365.080,00, 
por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do 
Código Civil, mediante o cancelamento de 5.365.080 quotas representativas do capital social da Sociedade, 
com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de titularidade do sócio Lucas Rodrigues Moura da Silva, passando 
o capital social da Sociedade de R$ 91.944.550,00, dividido em 91.944.550 quotas, para R$ 86.579.470,00, 
dividido em 86.579.470 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma; (ii) aprovar a restituição ao sócio Lucas 
Rodrigues Moura da Silva, desproporcionalmente às participações dos sócios no capital social da Sociedade e 
com a expressa anuência dos sócios JL Talentos Marketing Esportivo Ltda., e Maria de Fátima da Silva Moura, 
do montante da redução no importe de R$ 5.365.080,00, correspondente a 5.365.080 quotas representativas 
de parte do capital social da Sociedade; (iii) aprovar a reforma da cláusula 6ª do contrato social da Sociedade, 
para refletir a redução do valor do capital social ora aprovada; (iv) aprovar a consolidação do contrato social da 
Sociedade; (v) consignar que conforme estabelece o disposto no artigo 1.084, caput e parágrafos 1º, 2º e 3º, 
do Código Civil, os credores quirografários, por título líquido anterior à data da presente Reunião de Sócios, 
poderão opor-se ao quanto aqui deliberado. A redução do valor do capital ora aprovada somente se tornará 
eficaz se, no prazo de 90 dias, contados da publicação da presente Ata de Reunião de Sócios, não for impugnada, 
ou se provado o pagamento de eventuais dívidas existentes ou o depósito judicial do respectivo valor. Autorizar 
os administradores da Sociedade a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas 
e aprovadas pelos sócios da Sociedade. 6. Documentos Arquivados na Sede Social: Procuração, contrato 
social, e demais documentos pertinentes à ordem do dia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o 
presidente encerrou os trabalhos desta reunião, lavrando-se no livro próprio a presente ata que, lida e achada 
conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. 8. Assinaturas: Sr. Jorge Rodrigues da Silva 
- Presidente da Mesa; Sra. Maria de Fátima da Silva Moura - Secretária da Mesa. Sócios: Lucas Rodrigues Moura 
da Silva, neste ato representado por seu procurador Sr. Jorge Rodrigues da Silva; Maria de Fátima da Silva 
Moura e JL Talentos Marketing Esportivo Ltda. SP, 25/10/18. Jorge Rodrigues da Silva - Presidente da mesa; 
Maria de Fátima da Silva Moura - Secretária da mesa. Sócios da L. Silva Participações Ltda.: Lucas Rodrigues 
Moura da Silva, Jorge Rodrigues da Silva - procurador; Maria de Fátima da Silva Moura - Sócia administradora; 
JL Talentos Marketing Esportivo Ltda. - Jorge Rodrigues da Silva - Sócio administrador.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

DANILO MAJELA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESPECIALISTA EM CRIPTO
MOEDAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/10/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE GERALDO MAJELA DA SILVA E DE MARCIA APARECIDA DA
SILVA. SARA DO ESPIRITO SANTO MARTINS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE
FARMACIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/08/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALMIR MARTINS E DE LUCELENE DO ESPIRITO SANTO
MARTINS.

FELIPE AURELIO DA SILVA SOUZA,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM POÁ, SP NO DIA (09/01/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE GARIBALDO CARI DE SOUZA E DE ROSINEIDE GOMES DA
SILVA SOUZA. KAROLYNE BEZERRA DE ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ATENDENTE DE TELEMARKETING, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/01/1997), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE IVAN SOARES DE ARAUJO E DE
MAURICEIA BEZERRA DE VASCONCELOS SOARES DE ARAUJO.

MARCELO PIRES REIS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ELETRICISTA, NASCIDO EM
BARUERI, SP NO DIA (27/06/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE NILTON
ERIVELTO REIS E DE DARCI APARECIDA PIRES REIS. MARCIA ANA ROSE BOTELHO, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COPEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/10/1977),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIA APARECIDA
BOTELHO.

JORGE LUIZ GONÇALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE FARMACIA,
NASCIDO EM MOGI DAS CRUZES, SP NO DIA (13/12/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO SUZANO,
SP, FILHO DE KATIA CILENE GONÇALVES. PATRICIA DOS SANTOS LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM OSASCO, SP NO DIA (07/01/1997), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE OTAVIO MARCIONILO DE LIMA E DE
ORELITA JOSEFA DOS SANTOS LIMA.

TIAGO DE MELO SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESIGNER GRÁFICO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/11/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSE CARLOS IZIDORIO DA SILVA E DE GERCILENE GOMES DE MELO SILVA. MAYARA
SANTANA SOARES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESCREVENTE, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (21/01/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA ITAQUAQUECETUBA, SP, FILHA DE NAUDIR
OLIVEIRA SOARES E DE VALDELICE DE SANTANA PINHEIRO SOARES.

OSSAI RAFAEL NASCIMENTO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BOMBEIRO
CIVIL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/02/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE NILTON CUNNEGUNDES DOS SANTOS E DE CLAUDINEI
NASCIMENTO DE SOUSA. ANDRESSA ROMÁRIA SOUZA DA CONCEIÇÃO,  ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO MANICURE, NASCIDA EM GUARULHOS, SP NO DIA (15/07/1994),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE DOMINGOS ROSALVO
DA CONCEIÇÃO E DE VALDECI SOUZA ARANHA DA CONCEIÇÃO.

JEAN MICHEL VALENÇA DE ALCÂNTARA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
PROFESSOR, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/09/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ ALCÂNTARA DA SILVA E DE MARIA APARECIDA
VALENÇA PEREIRA DA SILVA. RAQUEL AGUIAR DA PAZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM GUARULHOS, SP NO DIA (27/02/1992), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ JORGE DA PAZ E DE ROSILDA
AGUIAR DA SILVA PAZ.

ANTONIO LUCAS PEREIRA MARTINS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO REPRESENTANTE
COMERCIAL, NASCIDO EM CAMPO MAIOR, PI NO DIA (28/08/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO NETO MARTINS E DE LENILDA PEREIRA
MARTINS. ALANA KARINA DE MELO CAVALCANTI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
OPERADOR DE AUTENTIFICAÇÃO, NASCIDA EM VITORIA DE SANTO ANTÃO, PE NO DIA (04/04/
1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE VANDA DE MELO
CAVALCANTI.

JOÃO BATISTA DO ROSARIO LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PINTOR, NASCIDO EM
SÃO RAIMUNDO NONATO, PI NO DIA (04/12/1960), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE RAIMUNDO FERREIRA LIMA E DE EVA BRAZ DO ROSARIO. CLEONICE
ALVES BARBOSA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM CAMPO ALEGRE
DE LOURDES, BA NO DIA (22/09/1960), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE NORBERTO ALVES DA SILVA E DE IVANILDE BARBOSA DE SOUSA.

DARANI DA SILVA FELIX, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESTOQUISTA, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (20/10/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE DAMIÃO DONIZETE FELIX E DE IONE MARIA DA SILVA FELIX. CLEIDIANE MOREIRA DOS
SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (26/01/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
GILDENICIO MARQUES DOS SANTOS E DE ANA CLEIDE DOS SANTOS MOREIRA.

THIAGO DOS REIS XAVIER,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENFERMEIRO, NASCIDO EM
GUARULHOS, SP NO DIA (04/02/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ DOS REIS XAVIER E DE APARECIDA CONCEIÇÃO GONÇALVES XAVIER. ANGELA
LEÃO VIANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TECNICA DE ENFERMAGEM, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (09/12/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA ITAQUAQUECETUBA, SP, FILHA
DE JESUE LEÃO VIANA E DE IRACEMA CRISTINA DOS SANTOS.
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RE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ nº 13.014.610/0001-96

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Valores expressos em milhares de reais)
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: A Diretoria da RE Desenvolvimento Imobiliário S.A. (“Companhia”), apresenta o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao ano de
2015, bem como o Parecer dos Auditores Independentes. A Companhia foi constituída em 18 de novembro de 2010 e tem como objeto social a participação em outras sociedades. A Companhia, como empresa de participação, tem
como sua principal fonte de resultado o reconhecimento de ganhos ou perdas em sociedades em que participa. O objetivo da Companhia é investir em empresas do setor imobiliário. Informamos que a Companhia não contratou
durante o exercício de 2015 qualquer prestação de serviços, que não o de auditoria externa, do seu auditor independente BDO RCS Auditores Independentes SS. São Paulo, 27 de julho de 2019. A  Diretoria

BALANÇOS PATRIMONIAIS Controladora Consolidado
Ativo 2015 2014 2015 2014
Circulante 17.148 22.380 221 076 381.437
 Caixa e equivalente de caixa 15.318 3.563 31 831 31.584
 Contas a receber – – 140 462 233.490
 Imóveis a comercializar – – 145 457 89.665
 Despesas do exercício seguinte – – 2 446 666
 Partes relacionadas 1.637 18.643 144 17.832
 Outras contas a receber – – 382 7.858
 Impostos a recuperar 193 174 354 341
Não circulante
 Realizável a longo prazo 5.612 5.985 6.280 22.938
  Contas a receber – – 668 15.505
  Despesas do exercício seguinte – – – 6
  Outras contas a receber – – – 1.443
  Partes relacionadas 5.612 5.985 5.612 5.985
  Investimentos 189.935 181.143 59.962 52.514
  Imobilizado – – 2.242 14
  Intangível 885 688 885 688

190.820 181.831 63.089 53.216
Total do ativo 213.580 210.196 390.445 457.591

BALANÇOS PATRIMONIAIS Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2015 2014 2015 2014
Circulante 3.788 9.860 95.602 82.374
 Fornecedores 109 422 5.299 9.050
 Tributos a pagar 31 36 924 2.428
 Tributos diferidos – – 5.715 –
 Empréstimos – – 54.379 23.057
 Adiantamento de clientes – – 18.309 30.332
 Salários e encargos – – 1.014 1.015
 Dividendos a pagar 3.339 9.403 3.981 9.750
 Outros passivos 310 – 5.981 6.742
Não circulante – – 28.845 121.297
 Empréstimos – – 19.034 105.905
 Tributos diferidos – – 27 10.676
 Adiantamento de clientes – – 9.071 11
 Outras obrigações – – 713 4.705
Patrimônio líquido 209.792 200.236 209.792 200.336
 Capital social realizado 115.471 107.770 115.471 107.770
 Reserva de capital 14.250 14.150 14.250 14.250
 Reserva legal 5.184 4.727 5.184 4.727
 Ajuste de avaliação patrimonial (3.724) 1.497 (3.724) 1.497
 Reserva de lucro 78.611 72.092 78.611 72.092
 Participação de acionistas não controladores– – 56.206 53.584

– – 56.206 53.584
Total patrimônio líquido 209.792 200.336 265.998 253.920
Total do passivo e
 patrimônio líquido 213.580 210.196 390.445 457.591

DEMONSTRAÇÕES DOS 
RESULTADOS

Controladora Consolidado

2015 2014 2015 2014

Operações continuadas
 Receita líquida de venda de bens 
  e/ou serviços – – 138.081 276.071
 Custo dos bens ou serviços vendidos – – (121.967) (203.360)
Lucro bruto – – 16.114 72.711
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas (1.017) (590) (7.734) (5.250)
 Despesas com vendas – – (3.618) (5.060)
 Outras receitas (despesas) (45) (121) (3) (110)
Total das receitas/(despesas) (1.062) (711) (11.355) (10.420)
 Receitas financeiras 1.450 892 4.444 2.967
 Despesas financeiras (4) (110) (2.131) (1.758)
Resultado financeiro, líquido 1.446 782 2.313 1.209
Participação nos lucros (prejuízo) 
 de controladas e coligadas 8.885 44.674 4.554 793
Lucro antes do IR e CS 9.269 44.745 11.626 64.293
 IR e CS do exercício (119) (12) 284 (5.214)
Lucro líquido do exercício 9.150 44.733 11.910 59.079
 Acionistas da Companhia – – 9.150 44.733
 Participação dos acionistas 
  não controladores 2.760 14.346

11.910 59.079
Lucro por quota de capital social - R$ 110.569 114.105
Lucro por ação 0,0827 0,3920

DEMONSTRAÇÃO DO 
RESULTADO ABRANGENTE

Controladora Consolidado
2015 2014 2015 2014

Lucro líquido do exercício
Participação dos acionistas não controladores 9.150 44.733 9.150 44.733

– – 2.760 14.346
Total do resultado abrangente 9.150 44.733 11.910 59.079

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES 
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital 
social

Reservas 
de capital

Reserva 
legal AAP

Reserva 
de lucro

Total atribuído 
aos acionistas

Participação não 
controladores Total

Em 31 de dezembro de 2013 77.760 14.250 2.492 1.693 40.240 136.435 52.978 189.413
Aumento de capital – – – – – – – –
Em 30 de março 20.007 – – – – 20.007 – 20.007
Em 23 de abril 10.003 – – – – 10.003 – 10.003
Ajuste de avaliação patrimonial – – – (196) – (196) – (196)
Participações não controladores – – – – – – (13.741) (13.741)
Lucro líquido do exercício – – – – 44.733 44.733 14.347 59.080
Reserva legal – – 2.235 – (2.235) – – –
Dividendos – – – – (10.646) (10.646) – (10.646)
Em 31 de dezembro de 2014 107.770 14.250 4.727 1.497 72.092 200.336 53.584 253.920
Aumento de capital
Em 30 de julho 1.664 – – – – 1.664 – 1.664
Em 20 de agosto 5.002 – – – – 5.002 – 5.002
Em 28 de setembro 1.035 – – – – 1.035 – 1.035
Ajuste de avaliação patrimonial – – – (5.221) – (5.221) – (5.221)
Participações não controladores – – – – – – (138) (138)
Lucro líquido do exercício – – – – 9.150 9.150 2.760 11.910
Reserva legal – – 457 – (457) – – –
Dividendos – – – – (2.174) (2.174) – (2.174)
Em 31 de dezembro de 2015 115.471 14.250 5.184 (3.724) 78.611 209.792 56.206 265.998

DEMONSTRAÇÕES DOS 
FLUXOS DE CAIXA

Controladora Consolidado
2015 2014 2015 2014

Atividades operacionais (4.956) (137) (2.105) 59.368
Lucro líquido do exercício 9.150 44.733 11.910 59.079
 Depreciação e amortização – – 40 679
 Impostos diferidos – – (4.934) 4.344
 Equivalência patrimonial (8.885) (44.674) (4.263) 185
 Ganho ou perda de capital em controlada – – 290 (978)
 Ajuste de avaliação patrimonial (5.221) (196) (5.221) (196)
 Juros a apropriar de imóveis a comercializar – – – (4.351)
 Outros – – 73 606
Redução/(Aumento) dos ativos operacionais
 Contas a receber de clientes – – 78.191 (98.009)
 Adiantamento de clientes – – 2.963 (15.241)
 Imóveis a comercializar – – (55.792) 26.354
 Impostos a recuperar (20) (82) (13) (205)
 Despesas antecipadas – – (1.774) 1.182
 Outras contas a receber – 772 8.919 (17.689)
Redução/(Aumento) dos passivos operacionais
 Fornecedores (313) 51 (3.751) 2.043
 Obrigações fiscais (5) 12 (1.504) 904
 Salários e encargos sociais – – 1 325
 Outros passivos 310 – (3.231) (13.021)

(28) 753 24.009(113.357)
Fluxo de caixa consumido 
 nas atividades operacionais (4.983) 616 21.903 (53.989)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
 Aquisição de ativo imobilizado – – (2.268) (74)
 Aquisição de intangível 17.379(22.393) 18.061 (22.568)

(196) (576) (197) (576)
 Adições/vendas de investimentos, líquido 93 3.559 (3.475) (24.565)
Fluxo de caixa consumido 
 nas atividades de investimento 17.275(19.410) 12.121 (47.783)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
 Empréstimos e financiamentos – – – 100.000
 Amortização de empréstimos – – (45.073) (24.705)
 Dividendos pagos (8.238) (13.079) 3.595 (13.681)
 Adiantamento para futuro aumento de capital – – – (570)
 Integralização de capital 7.701 30.010 7.701 30.010
Caixa líquido consumido nas 
 atividades de financiamentos (537) 16.931 (33.777) 91.054
Aumento (Redução) de caixa 
 e equivalentes de caixa 11.755 (1.862) 247 (10.718)
Saldos iniciais de caixa e equivalentes
 de caixa 3.563 5.425 31.584 42.301
Saldos finais de caixa e equivalentes
 de caixa 15.318 3.563 31.831 31.584
Aumento (Redução) do saldo 
 de caixa e equivalentes de caixa 11.755 (1.862) 247 (10.717)

DEMONSTRAÇÃO DO 
VALOR ADICIONADO

Controladora Consolidado
2015 2014 2015 2014

Receitas
Vendas de mercadorias produtos e serviços– – 150.521 286.173
Dedução da receita bruta – – (12.440) (10.103)

– – 138.081 276.070
Insumos adquiridos de terceiros
Materiais, energia, serviços de 
 terceiros e outros operacionais (1.021) (700) (133.696) (215.468)

(1.021) (700) (133.696) (215.468)
Valor adicionado bruto (1.021) (700) 4.385 60.602
Valor adicionado líquido produzido 
 pela entidade (1.021) (700) 4.385 60.602
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras 1.450 892 4.444 2.967

Controladora Consolidado
2015 2014 2015 2014

Depreciação, amortização e outros – – (1.344) (2)
Equivalência patrimonial 8.595 43.696 4.264 (185)
Ganho ou perda de capital 
 em controlada 290 978 290 978
Outros
Valor adicionado total a distribuir 9.314 44.866 12.039 64.360
Distribuição do valor adicionado
Impostos taxas e contribuições
 Federais (119) (12) 284 (5.214)
 Taxas e contribuições (45) (121) (413) (65)
Participação de acionistas 
 minoritários – – (2.760) (14.348)
Lucro líquido do exercício (9.150) (44.733) (9.150) (44.733)

Valor adicionado distribuído (9.314) (44.866) (12.039) (64.360)

As demonstrações financeiras encontram-se à disposição na sede da Companhia
A Diretoria Ronney Donizete Fernandes - CRC - 1SP 286064/O-3

1.  Data, Hora e Local: Em 24/06/2019, às 11hs, na sede social da Divcom S.A. (“Companhia”), localizada em São Paulo/SP, na Rua Doutor Renato Paes 
de Barros, 750, conjuntos 61, 62 e 63, Itaim Bibi, CEP 04530-001. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada de acordo com o disposto no artigo 
124, §4º da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei 6.404/76”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assina-
turas constantes do “Livro de Presença de Acionistas” e do Anexo I à presente ata. 3. Mesa: Presidente: Fernando Gabriel Itzaina Sanchez; Secretário: 
Alexandre Corrêa Corrêa. 4. Ordem do Dia: Os acionistas se reuniram para deliberar sobre: (i) a aprovação da presente ata sob a forma sumária, nos termos 
do §1º, artigo 130, da Lei das S.A; (ii) a consignação da renúncia dos Diretores; (iii) a alteração da composição da diretoria com a consequente alteração do 
Artigo 11º -
nhia. 5. Deliberações: Deliberam os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. Aprovar a lavratura da presente ata sob a forma 
sumária, nos termos do Artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., dispensando a publicação dos seus anexos, os quais, após rubricados pela mesa, serão arquivados 

5.2. Consignar as renúncias dos Srs. Manoel Pereira Vaz e José Olímpio Santos 
de Mattos Junior aos cargos de Diretores Vice-Presidente da Companhia, conforme cartas de renúncias recebidas na presente data, constantes do Anexo 
III e arquivadas na sede da Companhia. 5.3. Alterar a composição da diretoria passando o Artigo 11 do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 11 – A Companhia será administrada por uma Diretoria Executiva, composta por 1 Diretor Presidente e 3 Diretores Vice-Presidentes. Parágrafo 
Único: ” 5.4.
a alteração ora aprovada, passa a vigorar com a nova redação constante do Anexo II. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a As-
sembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Rio de Janeiro, 24/06/2019. (ass) Presidente: 
Fernando Gabriel Itzaina Sanchez; Secretário: Alexandre Corrêa Corrêa; Acionistas: RT 001 Empreendimentos e Participações Ltda., por seu represen-
tante legal Marcos Guimarães; e Siltotal Holding S.A

 Fernando Gabriel Itzaina Sanchez – Presidente. Alexandre Corrêa Corrêa – Secretário. 
JUCESP nº 389.433/19-6 em 19/07/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral. Anexo II - Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Objeto, 
Sede e Prazo de Duração - Artigo 1º – A Divcom S.A.
legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º – 

-

exportação e distribuição, fracionamento de alguns produtos, bem como quaisquer outros conexos e correlatos, e participação como sócia ou acionista em 
outras sociedades, podendo operar como agente ou representante na venda e distribuição desses produtos e prestar quaisquer serviços relacionados com 
os objetivos acima indicados; II) Constituir ou participar, como sócia ou acionista, de outras sociedades. Artigo 3º – A Companhia tem sede e foro em São 
Paulo/SP, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, n. 750, 6º andar, conjuntos 61, 62 e 63, Itaim Bibi, em São Paulo/SP, CEP 04530-001, podendo, para 

§ 1º: A Companhia tem 
Filial 1

13 e 14, Campina Grande/PB, CEP 58.411-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.755.215/0005-34; Filial 2
Bloco 1, Evolution II - 1º andar - Sala 101, 102, 107 e 108 - Barra da Tijuca - RJ - CEP:22775-056, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.755.2015/0006-15; Filial 
3:
o nº 03.755.215/0007-04; Artigo 4º – Capítulo II - Capital e Ações - Artigo 5º – O Capital Social 

 R$ 103.045.034,00, dividido em 103.045.034 ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado. § 1º: As 
§ 2º: Os 

capital social da Companhia. § 3º: Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, a Companhia efetuará o pagamento dos dividendos devido aos 

normas legais pertinentes. Capítulo III - Órgãos da Companhia - Artigo 6º – São órgãos da Companhia: A) a Assembleia Geral; B) a Diretoria Executiva; 
e C) o Conselho Fiscal. A) Assembleia Geral: Artigo 7º – A Assembleia Geral dos acionistas reunir-se-á, por convocação da Diretoria Executiva ou acio-

-
b) extraor-

dinariamente sempre que os interesses da Companhia o exigirem. Artigo 8º – A Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária será presidida pelo Diretor 
Presidente ou, na sua ausência, pelo Diretor Geral ou por um Diretor Vice-Presidente, e secretariada por quem o mesmo designar. Artigo 9º – A Assembleia 

I. alteração do 
Estatuto Social; II. abertura, aumento, subscrição de novas ações ou redução do capital social; III. incorporação da Companhia a outra sociedade, sua dis-
solução, transformação, cisão ou fusão; IV. participação no capital de outras sociedades; V. alienação do controle do capital social de subsidiárias da Com-
panhia; VI. constituição, dissolução, transformação, cisão, fusão e incorporação, permuta de ações ou outros valores mobiliários de sua emissão ou de 
subsidiárias; VII. alienação, no todo ou em parte, de ações do seu capital social ou de suas subsidiárias; VIII. 
de membros da Diretoria e Conselho Fiscal. Artigo 10 – 
dos administradores, os limites de sua participação nos lucros, observadas as normas legais em vigor. B) Diretoria Executiva: Artigo 11 – A Companhia 
será administrada por uma Diretoria Executiva, composta por 1 Diretor Presidente e 3 Diretores Vice-Presidentes. Parágrafo Único: Dentre os Diretores 

Artigo 12 – Todos os Diretores serão eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 02 
Artigo 13 – Observadas as disposições contidas no presente Estatuto 

-
pais, compete aos Diretores, agindo sempre em conjunto, sendo necessárias as assinaturas (i) de 2 Diretores, conjuntamente, sendo um deles necessaria-

-

 

§ 1º: As procurações outorgadas em nome da Companhia o serão sempre por 2 Diretores, 
-

§ 2º: -
mir-se-á que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de 1 ano. Artigo 14 – Compete ao Diretor Presidente: I. representar, isoladamente, a Companhia, em 

áreas e unidades de negócio; IV. convocar e presidir as reuniões da Diretoria; V. designar o seu substituto, nas suas ausências e impedimentos; VI. acom-
panhar e supervisionar as atividades dos departamentos da Companhia; VII. admitir e demitir empregados e formalizar as designações para cargos e fun-

-

Artigo 15 – Compete aos Diretores Vice-
-Presidentes, dentre outros encargos, observadas as regras legais e estatutárias: I. coordenar os trabalhos da Companhia na área comercial; II. exercer a 
administração de pessoal e gerir a rotina administrativa, autorizando despesas, compras e contratações, relacionadas com a sua área de atividade, nos li-

C) Conselho Fiscal: Artigo 16 – 
-

Parágrafo Único:
Artigo 17 – O Conselho Fiscal terá funcionamento não 

funcionamento terminará na primeira assembleia geral ordinária após a sua instalação. Artigo 18 – Ao Conselho Fiscal compete exercer as atribuições es-
Capítulo IV - Exercício Social e 

Distribuição dos Lucros - Artigo 19 – 
Parágrafo Único: A Companhia, por delibe-

ração da Diretoria Executiva, poderá levantar balanços semestrais, para pagamento de dividendos. Artigo 20 – -

Artigo 21 – Parágrafo 
Único: 

Capítulo V - Acordo de Acionistas - Artigo 22 – A Companhia observará os acordos de acionistas, 

Capítulo VI – Dissolução - Artigo 23 – A Companhia se dissolverá nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral determinar o modo de liqui-
Capítulo VII - Disposições Gerais - Artigo 

24 – Artigo 25 – O presente Estatuto 
Social Consolidado entrará em vigor após o seu arquivamento na JUCESP, e respectiva publicação na forma da Lei nº 6.404/76.”

AGE em 24/06/2019

Divcom S.A. 
CNPJ/MF: 03.755.215/0001-00 | NIRE 35.300.332.792

HS Investimentos S.A. 
CNPJ: 04.114.908/0001-87

Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais 2018 2017

Ativo/Ativo circulante 30.558 16.679
 Caixa e equivalentes de caixa 16.799 12.027
 Contas a receber 10.166 2.473
 Impostos a recuperar 2.188 2.085
 Créditos diversos 1.405 94
Ativo não circulante 252.408 145.296
 Imposto de renda e contribuição social diferido 5.772 5.772
 Adiantamento para futuro aumento de capital 2.400 –
Investimentos: Participações permanentes 186.738 95.513
 Investimentos temporários 16.012 2.990
 Propriedade para investimentos 40.858 40.858
Imobilizado 628 163
Total 282.966 161.975

Balanços Patrimoniais 2018 2017
Passivo/Passivo circulante 18.081 34.000
 Empréstimos e financiamentos 5.263 33.623
 Fornecedores 24 21
 Obrigações tributárias 52 25
 Dividendos a pagar 11.308 –
 Contas a pagar 1.434 331
Passivo não circulante 57.890 –
 Empréstimos e financiamentos 57.890 –
Patrimônio líquido 206.995 127.975
 Capital social 20.041 19.479
 Reserva de capital 115.423 –
 Adiantamento para futuro aumento de capital – 29.086
 Reserva de lucros 71.531 79.410
Total 282.966 161.975

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Reserva de lucros

Notas
Capital 
social

Reserva 
de capital

Lucros  
retidos

Reserva  
legal

Lucros 
acumulados

Adiantamento para futuro 
aumento de capital Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 19.479 – 54.609 1.926 – 29.086 105.100
Lucro líquido do exercício – – – – 34.296 – 34.296
Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios 12 – – (343) – – – (343)
Distribuição de dividendos adicionais 12 – – (11.078) – – – (11.078)
Destinação do lucro do exercício – – 34.296 – (34.296) – –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 19.479 – 77.484 1.926 – 29.086 127.975
Lucro líquido do exercício – – – – 50.348 – 50.348
Aumento de capital social 12 400 71.600 – – – – 72.000
Aumento de capital social com AFAC 162 28.924 – – – (29.086) –
Ganho na compra de ações com partes relacionadas – 14.899 – – – – 14.899
Constituição de reserva legal – – – 2.082 (2.082) – –
Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios 12 – – (483) – – – (483)
Distribuição de dividendos adicionais 12 – – (57.744) – – – (57.744)
Destinação do lucro do exercício – – 48.266 – (48.266) – –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 20.041 115.423 67.523 4.008 – – 206.995

Demonstrações do Resultado 2018 2017
Receita operacional líquida 436 480
Lucro bruto 436 480
Receitas/(despesas) operacionais:
 Administrativas, comerciais e gerais (1.378) (873)
 Equivalência patrimonial 52.018 34.034
 Outras receitas operacionais 2.245 4.442
Lucro antes das despesas e receitas financeiras 53.321 38.083
 Despesas financeiras (4.064) (4.949)
 Receitas financeiras 1.091 1.166
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 50.348 34.300
Imposto de renda e contribuição social - diferido – (4)
Lucro líquido do exercício 50.348 34.296

 Helio Seibel - Diretor Paulo Rogério Magri - Contador - CRC 1SP 181.645/O-5

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 2018 2017
Atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 50.348 34.300
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
 originadas das/(utilizadas) nas atividades operacionais:
 Depreciações e amortizações 79 93
 Encargos financeiros sobre empréstimos (3.808) (4.922)
 Resultado da equivalência patrimonial (52.018) (34.034)
 Perda pela distribuição desproporcional de lucros 1.292 –
 Impostos diferidos – (4)
(Aumento)/redução no ativo: Contas a receber (7.693) 99
 Impostos a recuperar (103) (172)
 Créditos diversos (1.311) (94)
Aumento de passivo: Fornecedores 3 2
 Obrigações tributárias 27 15
 Contas a pagar 1.103 330
Fluxo de caixa líquido aplicado nas
 atividades operacionais (12.081) (4.387)

Fluxo de caixa das atividades de investimento 2018 2017
 Investimentos (35.009) 29.307
 Ágio gerado na compra de participação societária (5.490) –
 Adiantamento para futuro aumento de capital (2.400) –
 Investimentos temporários 1.877 13.307
 Imobilizado e intangível (544) (18)
Fluxo de caixa originado das atividades 
 de investimento (41.566) 42.596
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Captação/(pagamento) de empréstimos 33.338 (22.678)
Fluxo de caixa originado das/(aplicado)
 nas atividades de financiamento 33.338 (22.678)
Das atividades de financiamento com acionistas
 Aumento de capital social 72.000 –
 Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio(46.919) (11.421)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades
 de financiamento com acionistas 25.081 (11.421)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 4.772 4.110
Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício 12.027 7.917
 No final do exercício 16.799 12.027
Aumento de caixa e equivalentes de caixa  4.772 4.110

As Demonstrações Contábeis completas e Notas Explicativas se encontram na sede da empresa.

RL LEILÕES GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial,
inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São
Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária MONACO INCORPORAÇÃO LTDA., empresa
devidamente inscrita no CNPJ n.º 08.364.407/0001-00, com sede na Alameda Jauaperi, nº 299, Moema, São
Paulo - CEP 04523-010, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento
Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, datado de 30/08/2016, aditado em 05/07/
2017, devidamente registrado na matrícula n.º 132.908, no qual figuram como fiduciantes MICHELE ZANOTTI
LIMA CARDOSO, brasileira, casada, analista de telecomunicações, portadora da Cédula de Identidade RG
n.º 25.783.553-2-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n.º 293.606.758-81 e, MARCOS VINICIUS SOUZA
CARDOSO, brasileiro, casado, analista de telecomunicações, portador da Cédula de Identidade RG n.º
22.494.087-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 124.321.378-76, ambos residentes e domiciliados na Rua
Vinte e Um de Abril, nº 104, São Bernardo do Campo/SP, CEP: 03057-050, levará à PÚBLICO LEILÃO, de
modo presencial nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 19/08/2019 às 09h00min, no
escritório do leiloeiro sito á Alameda Lorena 800, Sala 1504, Jardim Paulista – São Paulo/SP em PRIMEIRO
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior à R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) o imóvel abaixo descrito
e caracterizado com propriedade consolidada em nome dos credores fiduciários, constituído por IMÓVEL:Vaga
autônoma de garagem nº 245, localizada no 4º subsolo do subcondomínio 02 ROYALE TRESOR, integrante
do empreendimento denominado ROYALE NOBLE RESIDENCE, com entrada pelo nº 401 da Rua Caminho
do Pilar – que possui: área privativa coberta edificada de 11,040m2, área de uso comum coberta edificada de
11,038m2; área total edificada de 22,078m2; área de uso comum descoberta de 1,744m2; perfazendo uma área
real total da unidade de 23,822m2; com coeficiente de rateio de despesas dentro do subcondomínio de 0,000292;
e coeficiente de proporcionalidade (fração ideal de terreno e nas demais coisas comuns do condomínio) de
0,000083. Confronta pela frente com a área de circulação de veículos; pela esquerda com a vaga nº 246; pela
direita com a vaga nº 244; e nos fundos com o muro do condomínio. O empreendimento ROYALE NOBLE
RESIDENCE foi construído em um terreno com área de 27.666,49m2, descrito e caracterizado na Matrícula
nº 77.646. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS
TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado
o dia 19/08/2019 às 10h00min, no mesmo local, a realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual
ou superior a R$ 43.331,05 (quarenta e três mil e trezentos e trinta e um reais e cinco centavos)e, neste será
aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior a somatória do valor da dívida reajustada
até aquela data, acrescidas das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas
condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação
da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio
vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou
igual o estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o
bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado
de conservação que se encontra. O interessado deverá efetuar o pagamento do arremate à vista e, a comissão
do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor do arremate à vista no ato do leilão. No caso de não cumprimento
da obrigação assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização
por perdas e danos. Em caso de acordo ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado
á pagar a comissão do leiloeiro no importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade deste
leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o
leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao
que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº.
22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483
ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br.              07,14 e 16/08/19

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complement ares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 06/
08/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED: 1E705 -  CONTRATO: 118164123234-7 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 0988 – MONCOES.
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA ROLANDO CURTI, Nº 301, APARTAMENT O Nº 14, 1º
ANDAR, BLOCO 01, EDIFÍCIO ANDORINHA, CONJUNTO RESIDENCIAL CUPECE,
VILA SANTA CATARINA, 42º SUBDISTRITO - JABAQUARA, SAO PAULO – SP.
CABENDO-LHE O DIREITO A UMA VAGA NO ESTACIONAMENTO COLETIVO
DESCOBERTO LOCALIZADO NO PAVIMENT O TÉRREO DO CONJUNTO, PARA UM
AUTOMÓVEL DE PASSEIO, EM LOCAL INDETERMINADO.
ANA GLORIA GUERRA DO NASCIMENTO, Brasileiro, FUNCIONÁRIA PÚBLICA,
CPF: 893.984.678-87, CI: 8.118.831-SSP/SP Casado(a) com SEBASTIÃO CARLOS
DO NASCIMENTO, Brasileiro, CPF 649.819.758-72 CI: 6.378.523-SP SSP/SP.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

06 - 07 - 08/08/2019

Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0037132-24.2019.8.26.0100. 
A Dra. Daniela Dejuste de Paula, Juíza de Direito da 30ª Vara 
Cível Central/SP, Faz saber a MCO Holiday Club Negócios 
Turísticos Ltda. CNPJ 14.625.221/0001-60, que Adriano 
Lacerda Lago e Andréa Dias Neves Lago requereram o 
cumprimento da sentença proferida, para receber a quantia de 
R$ 120.532,60(maio/19). Estando a executada em lugar 
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do 
prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das 
importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena 
de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total 
da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 
dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o 
edital, afixado e publicado na forma da Lei.                        [06,07] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0052818- 
37.2011.8.26.0100 (USUC 1197) 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) Minervina Marcondes de Rezende, Walquiria Gloria 
Regateiro, Janet Galdino Fidalgo, Silvia Fidalgo Ferreira, 
Osvaldo Sergio Ferreira, Sérgio Fidalgo, Ricardo Nyaradi, 
João dos Santos Gregório, Ronaldo Teixeira, Jucilene de 
Souza Ladeia, João Carlos Gregório, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Idalina Clemente Baloyh, Ana Maria Baloyh e Roberto Baloyh, 
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Armando 
Rodrigues, nº 64 36º Subdistrito Vila Maria - São Paulo SP, 
com área de 394,07 m², contribuinte nº 063.129.0015-0, 
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.     [06,07] 

EDITAL PARA PUBLICIDADE DE ALTERAÇÃO DE 
REGIME DE BENS DE CASAMENTO PRAZO: 30 DIAS A 
Dra. Cláudia Caputo Bevilcqua Vieira MMa. Juíza da 11ª 
Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Comarca 
de São Paulo, na forma da lei, a todos quantos o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem, FAZ SABER 
que perante este Juízo tramitam os autos nº 1020302-
63.2019.8.26.0100 de alteração do regime de bens entre os 
cônjuges PAULO CÉSAR PEREIRA e ANA LÚCIA 
TOLEDO PEREIRA e que, por intermédio do presente, 
publicam a sua intenção de alterar o atual regime de bens 
do casamento consistente na comunhão parcial de bens 
para o regime da separação total de bens.                    [06,07] 

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0039762-97.2012.8.26.0100 (USUC 994). A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juíza 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) Espólio de Theodoro Will e Martha Will, por seu inventariante
Theodoro Guilherme Will, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges, se  casados  forem,  herdeiros  e/ou  sucessores, que Ignes Crisan dos Santos e José Ribeiro dos
Santos, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua
Embaixador Nabuco de Gouveia, nº 165 e 166, Vila Medeiros, 22° Subdistrito Tucuruvi, São Paulo  SP,
contribuinte nº 068.281.0067-0, 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. 07 e 08/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de  Usucapião, PROCESSO Nº
0054205-53.2012.8.26.0100 (USUC 1354)A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juíza 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) Oripes de Souza, Tânia Silva Souza, Walter Lima das Neves,
Daniela Lima das Neves, Pedro Tedi Barbosa Braga, Maria Aparecida Dias Braga, Belarmino Rodrigues
da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Geovane Barbosa Soares e Priscila Gimenes Garcia Soares,
ajuizaram ação de USUCAPIÃO , visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Doutor
Miguel Dorgan, nº 154 Horto Florestal  22º Subdistrito Tucuruvi - São Paulo SP, com área de 104,00 m²,
contribuinte nº 109.012.0238-9 em área maior, 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. 07 e 08/08

EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, PROCESSO Nº 0000873-42.2015.8.26.0012, JUSTIÇA
GRATUITA. A Dr(a). Vanessa Vaitekunas Zapater, MM Juíza de Direito da 15ª Vara Cível – Foro Regional
II – Santo Amaro/SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao ILENILSON DANTAS XAVIER, CPF 970.820.584-
20, que o BANCO BRADESCO S/A lhe ajuizou uma Ação de Título Extrajudicial para cobrança de R$
16.164,67, referente a Cédula de Crédito Bancário.  Estando o executado em local ignorado e incerto, foi
deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que em 03 dias, p ague o débito atualizado, acrescidos de juros de
mora, multa convencionada moratória de 2% e demais cominações contratuais  e honorários de 10% que será
reduzido pela metade em caso de pagamento, e querendo ofereça embargos no prazo de 15 dias, contados
a partir do término  do prazo do edital , facultando-lhe nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente,
comprovado o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, requerer que o pagamento
restante seja feito em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, prazos
estes que começarão fluir, após os 20 dias supra. Não sendo opostos embargos à execução, o executado será
considerado revel, sendo-lhe nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato e publicado na
forma da lei. São Paulo, 13 de fevereiro de 2019. Nada Mais. 07 e 08/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1128166-05.2015.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Jane Franco Martins,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KNOW HOW ACABAMENTOS LTDA ME, CNPJ 03.611.501/0001-
00, e ALEXANDRE ALMEIDA SILVA, CPF 129.892.728-52 , com endereço à Rua Manuel Ribeiro Rosa, 229,
Jardim Cidade Pirituba, CEP 02940-000, São Paulo - SP, que o BANCO BRADESCO S/A, ajuizou-lhes Ação
de Execução de Título Extrajudicial objetivando a cobrança de R$ 149.911,74 (04/12/2015), referente a Cédula
de Crédito Bancário nº 8.961.181. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado, quando então a verba honorária
que foi fixada em 10% do valor do débito, será reduzida em 5%, em caso de pagamento, e querendo ofereça
embargos no prazo de 15 dias, facultando lhes nesse prazo, reconhecendo o crédito dos exequentes,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, requerer que o pagamento
restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas e juros de 1% ao mês, prazos estes que começarão
a fluir, após os 20 dias supra. Na ausência de embargos, os executados serão considerados revéis, sendo-
lhe 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 março de 2019. 07 e 08/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0038328- 73.2012.8.26.0100 (USUC 961) 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) Sócios Administradores de Sociedade Civil Parque Vila Prudente,
a saber: Adolpho Guiliano, Luiz Pieri, Elia Belli, Anita Pieri Belli, Ernesto Giuliano, Luiza Giuliana ou Luiza
de Carvalho Giuliano; Avanil Toledo de Camargo, Adão de Camargo, Monpil Toledo Costa, Maria Francisca
Toledo Costa, Alfredo Antônio Martins dos Santos,Helena Theodoro Martins dos Santos,Alexandre Eduardo
José Theodoro, Laurinda Alexandre do Nascimento, Ocimar Aparecido Esteves, Margareth Ciulla, Rubens
Meneghetti, Vera Lucia de Mello Meneghetti, Sócios da empresa Alp Administradora de Bens Ltda ou Alp
Administradora e Bens Ltda, a saber: Ana Luzia dos Passos Rosa de Magalhães, Luis Alexandre Cardoso
de Magalhães; Arlinda Golin de Almeida, Antônio Antunes de Almeida, Regina Célia Bastos Grunewald, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Simone Cristina Trabanca, Renato Rodrigues Ortega, Rodrigo José Trabanca
e Raquel Cristina Trabanca, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o
imóvel localizado na Rua Coelho Barradas, nº 568 Parque Vila Prudente, 26º Subdistrito Vila Prudente - São
Paulo SP, com área de 300,00 m², contribuinte nº 044.069.0015-2, 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. J – 07 e 08/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1103767-38.2017.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Daniel D’Emidio Martins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
TRANSPOR TADORA SÃO JOSÉ DE CAPIVARI LTDA, CNPJ 01.158.429/0001-74, na
pessoa de seu representante legal, e ISMAEL MANZATTO, Brasileiro, Empresário, RG
8.483.927-2, CPF 716.697.108-82, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
Cível por parte de Suzano Papel e Celulose S/A, para discutir fatos relativos à relação das
partes e ao Instrumento Particular de Transação, assinado em 26.12.2016, bem como no
tocante ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Cargas, firmado em 01/
12/2017. Ajuizada a Tutela Antecipada, foi deferida a liminar de reintegração de posse de
veículos que estavam na posse da empresa Ré, a qual foi parcialmente cumprida, tendo
sido os réus devidamente intimados a respeito. Convertido o feito em Ação indenizatória,
e estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem, sendo nomeado curador especial em
caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de
fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei.          B 07 e 08/08

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os filiados da “Federação Paulista de Jiu-
Jitsu - FPJJ”, para participarem da Assembléia Geral, que realizar-se-
á no dia 30 de Setembro de 2019  (2ª.Feira) ás 19:00 horas em primeira
chamada e ás 20:00 horas em segunda e última chamada na Rua
Marcos Azevedo, nº 04 - Pinheiros - São Paulo/SP, para apreciarem e
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:- 1-) Prestação de contas
dos exercícios anteriores ; 2-) Adequação Estatutária conforme
legislação; 3-) Eleição e Posse do Presidente, Vice-Presidente, Conselho
Fiscal, nomeações e posse dos respectivos Diretores; 4-) Assuntos
Gerais. São Paulo, 07 de Agosto de 2019. Otávio de Almeida Filho –
Presidente. 06, 07 e 08/08
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EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO 20 DIAS. PROC. Nº 1001450-59.2017.8.26.0100. A Dra. Ana Lúcia Xavier 
Goldman, Juíza de Direito da 28ª Vara Cível, desta Capital, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a José Gomes Dias, 
CPF 724.120.624-04, que Casa de Nossa Senhora da Paz ASF ajuizou Ação Monitória para cobrança de R$ 
18.038,64 (dezembro/2016), oriunda de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Estando o réu em 
lugar ignorado, foi deferida sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, após os 20 supra, pague o débito 
corrigido e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
ofereça embargos ao mandado monitório, nos termos do art. 701 do CPC. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, 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 17 de julho de 2019. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0033933-15.2010.8.26.0001. A MMª. Juíza de Direito 
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Gislaine Maria de Oliveira Conrado, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ré ALESSANDRA BUSCARATTI SANCHES, brasileira, RG 29.100.553-6 e CPF 
185.180.218-55, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Ensino 
Supletivo Aliado, alegando em síntese: o inadimplemento das obrigações contratuais, cujo valor do débito 
perfaz o montante de R$ 12.725,98 (agosto/2010), representado pelas notas promissórias de 01/25 a 25/25. 
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 em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, custas 
e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, a contar da citação 
(art.829 do CPC). Em caso de pagamento integral no prazo declinado, a verba honorária será reduzida pela 
metade, podendo oferecer embargos à execução, em 15 dias (art.231 do CPC) ou reconheça o crédito do 
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo 
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 
juros de 1% (um por cento) ao mês (artigo 916 do CPC), sob pena de penhora de bens e sua avaliação. 
Decorridos o prazo dos 20 dias supra deste edital, não havendo manifestação, a ré será considerada revel, 
caso em que será nomeado curador especial. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 
de agosto de 2019. 

07, 08 e 09/08
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Jornal O DIA SP

São Paulo, quarta-feira, 7 de agosto de 2019

Brasil estreia no Pan-Americano
contra Porto Rico nesta quarta-feira

Página 8

Macris é uma das levantadoras do Brasil no Pan

A seleção brasileira femini-
na de vôlei começará nesta quar-
ta-feira (7) a participação nos
Jogos Pan-Americanos. O time
verde e amarelo jogará com Por-
to Rico, às 15h (horário de Bra-
sília), em Lima, no Peru. O Spor-
TV 2 e a Rede Record transmiti-
rão ao vivo. Brasileiras e porto-
riquenhas estão no grupo B da
competição ao lado da Argenti-
na e dos Estados Unidos.

O grupo A é formado por
Peru, República Dominicana,
Canadá e Colômbia. As equipes
se enfrentarão dentro dos res-
pectivos grupos e as duas melho-
res de cada passarão às semifi-
nais da competição. Na última
edição dos Jogos Pan-America-
nos, em Toronto, no Canadá, a
seleção feminina ficou com a
medalha de prata.

O treinador José Roberto
Guimarães comentou sobre a
expectativa das brasileiras para
os Jogos Pan-Americanos.

“Argentina e Porto Rico es-
tão vindo para Lima com os mes-

mos times que jogaram o Pré-
Olímpico. Já os Estados Uni-
dos têm com uma equipe di-
ferente. Vamos brigar e te-
mos seis jogadoras que par-
ticiparam do grupo no Pré-
O l ímp ico  (Mac r i s ,  Mara ,
Mayany, Lorenne, Paula Bor-
go e Lana). As outras joga-
doras estavam treinando em
Saquarema e participaram da
campanha da Liga das Nações.
Temos um time jovem e pre-

cisamos dar oportunidade para
essas atletas. Vai ser um cam-
peonato difícil e vamos lutar
bastante”, afirmou José Rober-
to Guimarães.

A central Mara mostrou oti-
mismo para a participação do
Brasil nos Jogos Pan-America-
nos de Lima.

“É sempre muito bom repre-
sentar o meu país e está sendo
uma grande oportunidade partici-
par dos Jogos Pan-Americanos.

Vamos estrear contra Porto
Rico”, disse Mara.

A equipe verde e amarelo é
formada pelas levantadoras Ma-
cris e Juma, as opostas Lorenne
e Paula Borgo, as centrais Mara,
Mayany e Lara, as ponteiras Tai-
nara, Júlia Bergmann, Lana e
Maíra e a líbero Natinha. O time
brasileiro será dirigido pelo tri-
campeão olímpico José Rober-
to Guimarães.

Nessa temporada, a seleção
feminina carimbou no último
sábado o passaporte para os Jo-
gos Olímpicos de Tóquio ao
terminar o Pré-Olímpico com
três vitórias em três jogos. No
final de julho, as brasileiras
conquistaram a medalha de
prata na Liga das Nações. A
fase final da competição foi
disputada em Nanquim, na
China. Na ocasião, três brasi-
leiras entraram na seleção da
Liga das Nações. A levantado-
ra Macris, a ponteira Gabi e a
central Bia foram eleitas as me-
lhores das suas posições.
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Uma das provas mais dispu-
tadas e emocionantes desta
temporada de F-4 no Kartódro-
mo Granja Viana, em Cotia
(SP), mudou completamente a
tabela de pontuação da Associ-
ação de Kart Amador de São
Paulo (Akasp).  Campeão do pri-
meiro turno, Alexandre Albino
venceu na segunda-feira a 23ª
etapa do ano e pulou do quinto
posto para a vice-liderança, en-
quanto Carlos Santana com o
segundo lugar é o novo líder do
terceiro turno. Santana está
com 149 pontos, apenas oito
de vantagem sobre Albino.

“Quero parabenizar o Ale-
xandre (Albino) pela bela e lim-
pa corrida. Aos demais pilotos
também meus elogios, pois
evoluem em técnica e destre-
za. Fico muito contente em ver
a evolução de todos. Isso tudo
é demonstrado na classifica-
ção, em que até o quinto colo-
cado ainda tem chances de tí-
tulo. Está  muito apertado e acir-
rado este terceiro turno”, para-
benizou Santana, novo líder do
turno e um dos administradores
da Akasp. Em terceiro na pon-
tuação está a dupla Emílio de
Bisceglie/Bruno Biondo, com
139 pontos, seguida das duplas
Hélio Bianchi/Alberto Otazú e
Eder Ayres/Giovanni Bondança,
empatados com 138 pontos.

Largando da pole position,
no começo da sétima prova do
terceiro turno Giovanni Bon-
dança trouxe em seu vácuo Ale-
xandre Albino e Carlos Santa-
na, que a partir do meio da pro-
va começaram a se revezar na
liderança. Enquanto isto, Alber-
to Otazú (Bianchi Automóveis/
AVSP/Rolley Ball/No Fire Ser-
vices/Cardoso Funilaria e Pin-
tura/Ecoposte/Imab/SM Reno-
vadora de Veículos) assumia a
quarta posição e tinha Otávio
Lotfi, Emílio de Bisceglie e
Emerson Rildo em seu encal-
ço, em sucessivas trocas de
posições e um festival de xis.

Nas últimas voltas Albino
abriu uma vantagem confortá-
vel, que no final chegou a

Kartismo:
Reviravolta no
campeonato da
F-4 da Akasp

Alexandre Albino vence e Carlos Santana assume liderança
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Formação do grid da 23ª etapa da F-4 da Akasp

4s816 sobre Santana, que não
teve sossego de Bondança até
a bandeirada, garantindo o se-
gundo lugar por 0s137. Já Ota-
zú, enfrentando a dificuldade de
carregar o ‘Troféu Bigorna’ –
lastro de mais cinco quilos por
ter vencido a corrida anterior -
, assegurou a suada quarta co-
locação por apenas 59 centési-
mos de segundo sobre Rildo,
que ‘roubou’ a quinta posição
de Lotfi na penúltima curva.

“Acho que animamos a
transmissão ao vivo da corri-
da. Com certeza o narrador fi-
cou maluco com tantas dispu-
tas por todas as posições. Eu
mesmo nunca tinha dado tanto
xis. Perdia a posição no final das
retas e dava o troco imediatamen-
te nas freadas. Foi bem divertido,
disputas limpas, sem qualquer to-
que ou maldade. Foi uma excelen-
te experiência”, comentou Al-
berto Otazú, que vinha de duas
vitórias consecutivas.

A 24ª etapa – última do ter-
ceiro turno – será realizada dia
14 de agosto, as 21h30, nova-
mente no Kartódromo Granja
Viana, em Cotia (SP). 

Resultado da 23ª etapa da
F-4 da Akasp: 1) Alexandre Al-
bino, 41 voltas em
25min26s253; 2) Carlos San-
tana, a 4s816; 3) Giovanni
Bondança, a 4s953; 4) Alberto
Otazú, a 11s263; 5) Emerson
Rildo, a 11s322; 6) Otávio
Lotfi, a 11s548; 7) Emílio de
Bisceglie, a 14s982; 8) Jhonny
Silva, a 15s092; 9) Arnaldo
Biondo, a 22s512; 10) Dilson
‘Sadam’ Sucupira, a 1 volta.

Confira a classificação do
terceiro turno da F-4 da Akasp
depois de sete etapas: 1) Carlos
Santana, 149; 2) Alexandre Albi-
no, 141; 3) Emílio de Bisceglie/
Bruno Biondo, 139; 4) Hélio Bi-
anchi/Alberto Otazú; Eder Ayres/
Giovanni Bondança, 138; 6) Ar-
naldo Biondo e Bruno Biondo,
121; 7) Otávio Lotfi, 112; 8) San-
dro Ferraris/Alberto Otazú, 109;
9) Sérgio Gonçalves/Dilson ‘Sa-
dan’ Sucupira, 96; 10) Walter Vig-
nati, 72. Visite www.akasp.com.br

Ginástica Trampolim do Brasil encerra
participação nos Jogos Pan-Americanos

Seleção Brasileira de Ginástica de Trampolim

O Brasil encerrou na segun-
da-feira (5) sua campanha na Gi-
nástica Trampolim dos Jogos
Pan-Americanos de Lima. Dois
atletas brasileiros chegaram às
finais individuais, mas não con-
quistaram medalhas, Rayan Vic-
tor Dutra terminou em quinto
lugar e Camilla Lopes Gomes,
que estava entre as favoritas, ter-

minou em 8º, após um erro em
sua série.

Na final masculina, Rayan
realizou uma série com alto grau
de dificuldade e com boa execu-
ção. Levou a nota 55,215 e saiu
extremamente satisfeito com
seu desempenho. “Estava muito
nervoso porque é uma série mui-
to difícil. Foi a primeira vez que

fiz uma série tão complicada
como esta. Mas também estava
confiante, pois sabia que tinha as
séries, conhecia todos os ele-
mentos. Só tenho a agradecer”,
explicou Rayan.

O ginasta também comemo-
rou o fato de ter apresentado este
desempenho em sua primeira
participação em Jogos Pan-Ame-
ricanos. “Tenho apenas 17 anos
e logo em meu primeiro Pan,
competi entre os melhores da
América. Foi um aprendizado
muito grande”, explicou.

Já Camilla Lopes Gomes la-
mentou bastante o erro cometi-
do em sua apresentação, quando
acabou caindo fora da área deter-
minada e teve sua série encerra-
da. Terminou em oitavo, com a
nota 11,490.

 “A ficha ainda não caiu. Se eu
pudesse, voltaria e faria a série
novamente. Infelizmente, o
Trampolim é uma modalidade
bastante cruel, que não permite
erros. Estava bem preparada, trei-
nei muito para vir a este Pan-
Americano. Agora, meu objeti-

vo passa a ser buscar a vaga
olímpica. Tenho o Mundial pela
frente, etapas de Copas do Mun-
do que contam pontos para a
qualificação olímpica. Não me
deixarei abater com este resul-
tado”, afirmou.

Tatiana Figueiredo, técnica
e coordenadora de seleções de
Ginástica Trampolim da CBG
(Confederação Brasileira de
Ginástica), fez uma análise da
participação dos dois brasilei-
ros na final do Trampolim do
Pan de Lima.

“A Camilla é uma atleta nor-
malmente muito segura. Fez um
aquecimento muito bom, mas
infelizmente chegou com o
tronco um pouco baixo e saiu
da tela. O trampolim é uma
prova de precisão, a técnica
precisa estar perfeita, se sair
um pouco rápido pode desali-
nhar e perder tudo. Já o Rayan
fez uma ótima participação.
Mesmo para um ginasta tão
jovem, mostrou uma grande ma-
turidade em seu primeiro Pan-
Americano”, afirmou.
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Cimed Racing busca novas
vitórias em Campo Grande

Neste final de semana, a Sto-
ck Car realizará sua 6ª etapa da
temporada em Campo Grande
(MS). Bicampeã da categoria com
títulos de pilotos e equipes em
2015 e 2016, a  Cimed  Racing
venceu as últimas quatro provas
disputadas no traçado, sendo duas
delas em 2015 e duas em 2018 –
o circuito ficou de fora do calen-
dário da Stock em 2016 e 2017.

Um dos vencedores no ano
passado, Cacá Bueno ainda é o
recordista no ranking dos maio-
res vencedores da pista com três
triunfos. O pentacampeão da Sto-
ck Car também lidera a estatísti-
ca de poles no traçado por largar
três vezes na primeira colocação.

“Meu melhor resultado em
um final de semana de 2018 foi
em Campo Grande, quando con-
segui um quarto lugar na prova 1
e uma vitória na corrida 2, sendo
o maior pontuador. Isso me mo-
tiva bastante para essa etapa.
Quando andamos nesse tipo de
asfalto abrasivo, nosso ritmo de
corrida tem sido muito forte e
consistente, conseguindo pre-
servar bem os pneus. Vamos tra-

balhar forte para conseguirmos
repetir o bom desempenho de
2018 aqui e focar especialmen-
te na melhora em classifica-
ções”, diz Cacá, que ainda foi o
recordista de pontos em Campo
Grande no ano passado.

Mais jovem campeão da Sto-
ck Car em 2016, Felipe Fraga
também conta com um excelente
retrospecto em Campo Grande. O
piloto tocantinense conquistou
sua primeira vitória com a Cimed
Racing justamente nesta pista em
2015, triunfo este que o impulsi-
onou para o título em 2016. Em
2018, Fraga voltou a vencer no
MS com uma ultrapassagem es-
petacular sobre Daniel Serra,
eleita a melhor da temporada.

Para completar o histórico
positivo dos pilotos da Cimed
Racing, Marcel Coletta também
tem boas recordações de Campo
Grande. Foi justamente nessa pis-
ta que o jovem piloto de 17 anos
cravou sua primeira pole positi-
on na Stock Light, categoria de
acesso à Stock Car, em 2018.

“Além dessa minha pole po-
sition marcante, também me sin-

Felipe Fraga

to bem confiante pelo bom re-
trospecto que a Cimed Racing
tem em Campo Grande. Tenho
certeza que estou na melhor
equipe para buscar um bom re-
sultado nessa pista. Claro que
agora o carro é diferente do
que guiei  em 2018,  mas é
sempre bom disputar uma eta-
pa em autódromo que já co-
nheço”, diz Marcel, que é o
mais jovem piloto da história

a pontuar na Stock Car.
Todos os treinos da Stock Car

serão realizados no sábado. O
classificatório está previsto
para ser iniciado às 15h30,
com transmissão ao vivo do
GloboEsporte.com. A rodada
dupla será no domingo e terá
exibição ao vivo do Sportv. A
largada da primeira prova está
marcada para as 15h (horários
de Brasília).
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