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STF suspende transferência da
Lula para presídio em São Paulo

Produção industrial cai em dez locais
pesquisados pelo IBGE em junho
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Investimentos em pesquisa no
setor de petróleo e gás crescem 66%

Rodrigo Maia acredita que
destaques da Previdência

sejam votados

Esporte
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Comercial
Compra:   3,97
Venda:       3,97

Turismo
Compra:   3,82
Venda:       4,14

Compra:   4,45
Venda:       4,45

Compra: 175,75
Venda:     214,48

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

15º C

Quinta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

Miguel Pereira (RJ) recebe
etapa uma estrela pelo
segundo ano seguido

A cidade de Miguel Pereira
(RJ) irá respirar vôlei de praia
pelo segundo ano seguido, re-
cebendo de quinta-feira (8) a
domingo (11) a etapa de uma es-
trela do Circuito Mundial 2019,
da Federação Internacional de
Voleibol (FIVB). O município
já tinha sediado o torneio em
2018, com sucesso de público,
e novamente terá a arena mon-
tada na região do Lago do Java-
ry, agora com capacidade ampli-
ada para três mil pessoas.

Os torneios do Circuito
Mundial são classificados em
importância pelo número de
estrelas.                      Página 8
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Vinícius  será um dos atletas brasileiros na etapa

Barrichello prevê etapa
competitiva e ressalta importância

da estratégia de pneus
Campo Grande recebe neste

fim de semana (10 e 11) a sexta
etapa da temporada 2019 da Sto-
ck Car para fechar a primeira me-
tade do campeonato. Terceiro
colocado na classificação geral,
Rubens Barrichello, da equipe
Mobil Full Time Sports, está mo-
tivado e confiante para a disputa
no traçado de 3.503 metros.

O piloto, que tem duas vitó-
rias este ano e um segundo lu-
gar, só correu duas vezes na pis-
ta sul-mato-grossense pela Sto-
ck Car, nas temporadas 2015 e
2018.                             Página 8
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Piloto  da Mobil Full Time Sports está em terceiro lugar na
temporada 2019

Etiene Medeiros abre o Pan
de Lima com a prata no

revezamento 4 x 100m livre
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Etiene e Daynara com a prata

Começou com conquista de
medalha a participação de Etie-
ne Medeiros nos Jogos Pan-
Americanos de Lima, no Peru.
Ao lado de Larissa Oliveira, Day-
nara de Paula e Manuella Lyrio,
Etiene ajudou a garantir a prata
para o Brasil no revezamento 4 x

100m nado livre feminino no
início da madrugada desta quar-
ta-feira (7). As brasileiras con-
cluíram a prova em 3m40s39,
atrás apenas dos EUA
(3m39s59). O pódio foi com-
pletado pelo Canadá
(3m41s01).               Página 8

Piloto de testes da Haas na
Fórmula 1, o brasileiro Pie-
tro Fittipaldi enfrentará mais
um desafio nos carros de tu-
rismo da DTM neste final de
semana com a Audi. O cam-
peonato alemão chega ao tra-

Histórico de conquistas em
Brands Hatch é trunfo para
Pietro Fittipaldi na DTM

dicional circuito de Brands
Hatch, na Inglaterra, e Pie-
tro tem como trunfo uma
boa recordação da pista: sua
primeira vitória na Europa,
conquistada em 2013 na F4
Inglesa.                    Página 8

Pacto da
ONU pode

facilitar
mediação de

disputas
comerciais
Em plena disputa comerci-

al entre os Estados Unidos e a
China, 46 países-membros da
Organização das Nações Uni-
das (ONU) assinaram na quar-
ta-feira, (7), em Cingapura, um
acordo para resolver conflitos
comerciais.

Além de China e EUA, en-
tre os signatários da Conven-
ção de Cingapura estão paí-
ses como Coreia do Sul e
Índia. A União Europeia (UE)
ainda tem que se decidir se
vai aderir ao acordo ou se os
países-membros do bloco
devem assinar individual-
mente o documento. Página 3

Brasil impedirá
entrada no país
de funcionários

do governo
Maduro

O governo brasileiro deci-
diu impedir a entrada de funci-
onários de alto escalão do go-
verno da Venezuela no país. A
decisão foi anunciada na se-
gunda-feira, (5), após encerra-
mento de reunião do Grupo de
Lima, na capital peruana, da
qual participou o chanceler
brasileiro, Ernesto Araújo.

Em nota, o Ministério das
Relações Exteriores afirmou
que “em linha com as reco-
mendações adotadas pelo
Grupo de Lima, o governo
brasileiro decidiu editar por-
taria interministerial com o
objetivo de impedir a entra-
da de altos funcionários do
regime venezuelano em ter-
ritório brasileiro. Trata-se de
ato que encontra respaldo no
ordenamento jurídico brasi-
leiro”.                        Página 3

Os investimentos destina-
dos às pesquisas de desenvol-
vimento e inovação do setor de
petróleo e gás no Brasil, regis-
traram aumento de 66% nos
recursos aplicados de 2017
para 2018. Passaram de R$ 1,2
bilhão para R$ 2 bilhões no ano
passado. Os dados constam da
4ª edição do Anuário da Indús-
tria de Petróleo no Rio de Ja-
neiro: Panorama 2019, divul-
gado na quarta-feira, (7), pela
Federação de Indústrias do Rio
de Janeiro (Firjan) e elaborado
com base, principalmente, em
dados nacionais divulgados
pela Agência Nacional de Pe-
tróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP). Já os
dados internacionais foram ob-
tidos da U.S Energy

Information Administration
(EIA) e do BP Statistical
Review da empresa BP (British
Petroleum). O anuário traça um
panorama do setor de petróleo
e gás e aponta perspectivas.

Os recursos em pesquisas
de desenvolvimento e inovação
podem ser ampliados nos pró-
ximos anos. De acordo com a
diretora-geral da Organização
Nacional da Indústria de Pe-
tróleo (ONIP) e com a gerente
de Petróleo, Gás e Naval da
Firjan, Karine Fragoso, estudos
do Instituto Brasileiro de Pe-
tróleo, Gás e Biocombustíveis
(IBP) indicam que até 2025
devem ser aplicados no país
mais de R$ 30 bilhões em pes-
quisas de desenvolvimento e
inovação.                 Página 3
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O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia,durante
sessão que vai discutir e votar os oito destaques com sugestões
de mudanças ao texto-base da proposta de emenda à Constituição
da reforma da Previdência

O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), afirmou na quarta-feira, (7)
que acredita que a votação dos
destaques da proposta de emen-

da à Constituição (PEC 6/19) da
reforma da Previdência seja con-
cluída na quarta-feira. No início
da madrugada, o plenário da
Câmara aprovou o texto-base por

370 votos a favor, 124 contra e
1 abstenção. Hoje, os deputados
vão se debruçar sobre os oito
destaques com sugestões de mu-
danças ao texto.

“O resultado mostrou quase
a mesma votação do primeiro
turno. Nós tínhamos alguns de-
putados fora de Brasília que es-
tão chegando hoje. Então acre-
dito que estamos com uma base
hoje de 375, 376 deputados para
poder manter o texto principal da
PEC”, disse Maia ao chegar à
Câmara, após café da manhã com
o presidente Jair Bolsonaro no
Palácio Alvorada.

O primeiro turno da propos-
ta foi concluído no dia 13 de ju-
lho. Na ocasião, o texto princi-
pal foi aprovado por 379 votos a
131. Em segundo turno, são ne-
cessários também 308 votos para
aprovar a PEC, e os partidos po-
dem apresentar somente desta-
ques supressivos, ou seja, para
retirar partes do texto.  Página 4
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Moro pede investigação
contra youtuber por ameaça

a Bolsonaro

Câmara mantém mudanças
no cálculo de pensões

 por morte

Fundo Social de SP lança
plataforma para mulheres em
situação de vulnerabilidade
O Fundo Social  de São

Paulo lançou na quarta-feira
(13) a plataforma virtual SOS
Mulher, que disponibiliza in-
formações sobre segurança,
saúde e independência finan-
ceira para mulheres em situa-
ção de vulnerabilidade. Para ter

acesso à plataforma, basta
acessar www.sosmulher.sp.gov.br.

O portal na internet é uma
ampliação do projeto inicia-
do em março pelo Governo
do Estado, com o lançamen-
to do aplicativo de mesmo
nome.                          Página 2
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Prefeitura firma acordo de
cooperação com a União Europeia

Ações tecnológicas que tem
ajudado a prestação de melhores
serviços no município, como
o Descomplica SP ,
o Empreenda Fácil  e o Tô
Legal!  foram reconhecidas na
última terça-feira (6)
pela União Europeia, que doa-
rá 3,5 milhões de euros para
que a cidade de São Paulo desen-
volva o projeto “CityLab – La-
boratório de Cidade Inteli-
gente de São Paulo”. O anún-
cio foi feito pelo prefeito Bru-
no Covas durante a abertura
do Encontro Internacional de
Inovação e Governo, realizado

de 7 a 9 de agosto, no Centro.
O dinheiro, equivalente ao

valor de 13 milhões de reais,
será recebido ao longo dos pró-
ximos quatro anos, a fundo per-
dido. A iniciativa envolveu as
secretarias municipais
de Inovação e
Tecnologia e Relações Inter-
nacionais.

“Há algum tempo que se dis-
cute essa diferença em que o ci-
dadão é digital, mas o poder pú-
blico ainda é analógico. Nós ain-
da não respondemos na veloci-
dade e na qualidade que os mu-
nícipes desejam em relação aos

serviços públicos. Esse dinhei-
ro nos ajudará a implementar
outros programas de inovação
aqui na cidade e assim, nos aju-
dar a melhorar os nossos
serviços”, disse o prefeito.

Premiada pela convocatória
da União Europeia, a adminis-
tração municipal poderá utili-
zar os recursos para implemen-
tar projetos, laboratórios e fo-
mentar a agenda de inovação,
sempre com foco na melhoria
dos serviços públicos e na mo-
dernização da Capital.

A parceria prevê ainda o for-
talecimento do diálogo com as

universidades, empresas e go-
vernos locais, além da capacita-
ção de servidores de órgãos
municipais em modalidades
de contratação de novas tec-
nologias e inovação, assim
como o intercâmbio de co-
nhecimentos no tema de cida-
des inteligentes.

“O resultado da convocató-
ria é de extrema importância pois
reforça a atuação global e o pa-
pel que São Paulo tem assumi-
do internacionalmente”, com-
plementa  Luiz Alvaro Salles
Aguiar de Menezes, secretário
de Relações Internacionais.

Prefeitura de SP economiza R$ 93 mi
com a utilização de aplicativos para
transporte de funcionários em 2018

A Prefeitura de São Paulo
economizou R$ 93 milhões com
a substituição da frota própria e
locada por serviços de empresas
de aplicativos, segundo levanta-
mento da Secretaria Municipal
de Gestão. Atualmente, a gestão
municipal conta com 40 mil ser-
vidores aptos a utilizar a plata-
forma para deslocamentos.

Segundo a secretária muni-
cipal de Gestão, Malde Vilas
Bôas, as empresas não recebem
pelo tempo em que o motorista
fica à disposição. O pagamento
é feito pela quilometragem per-
corrida “Essa economia de R$
93 milhões por ano mostra a efi-

ciência do sistema, mas só a eco-
nomia não é suficiente. Nós te-
mos intensificado os processos
de controle, inclusive com ca-
sos de processos administrati-
vos abertos contra alguns servi-
dores, exonerações, e sindicân-
cias em andamento para casos
de mau uso do aplicativo”, ex-
plica. A secretária explica ainda
que os relatórios de utilização
do aplicativo são enviados às
unidades e passam por uma ve-
rificação para realização do pa-
gamento, ou seja, inconsistênci-
as constatadas não são pagas.

O serviço informatizado per-
mite o monitoramento e regis-

tro de todas as viagens realiza-
das, garantindo o controle a e
transparência do transporte de
servidores, diferente do modelo
de frota própria e locada, onde o
controle é baseado em fichas de
papel, dificultando a fiscalização.

As fiscalizações são feitas
na unidade onde o funcionário
está alocado, mas, desde 2018,
a Secretaria Municipal de Ges-
tão implementou o Departamen-
to de Gestão de Transporte In-
terno (DGTI), que levanta incon-
sistências dentro de todos os
contratos e sinaliza as unidades
sobre possíveis problemas para
que as medidas cabíveis sejam

tomadas. O sistema segue em
constante atualização para faci-
litar a identificação de possíveis
erros e mal uso da plataforma.

As regras para utilização do
aplicativo  estão estabelecidas
na portaria 76/SG/2018, que re-
gulamenta as normas de uso de
serviços de transporte individu-
al de passageiros por meio de
plataforma tecnológica de inter-
mediação.

Os funcionários realizam,
em média, 25 mil corridas por
mês para se dirigirem a ativida-
des relacionadas ao trabalho
exercido dentro da Prefeitura de
São Paulo.

Fundo Social de SP lança plataforma para
mulheres em situação de vulnerabilidade

O Fundo Social de São Pau-
lo lançou na quarta-feira (13) a
plataforma virtual SOS Mulher,
que disponibiliza informações
sobre segurança, saúde e inde-
pendência financeira para mu-
lheres em situação de vulnera-
bilidade. Para ter acesso à plata-
forma, basta
acessar www.sosmulher.sp.gov.br.

O portal na internet é uma
ampliação do projeto iniciado
em março pelo Governo do Es-
tado, com o lançamento do apli-
cativo de mesmo nome. O SOS
Mulher permite que as vítimas
de violência doméstica peçam
ajuda à Polícia Militar apertan-
do apenas um botão do celular
por cinco segundos. A ferramen-
ta é válida para mulheres que te-
nham alguma medida protetiva
(como ordem de afastamento),
determinada pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo.

A partir de agora, além do
aplicativo, a plataforma vai tra-
zer orientações para que as
mulheres saibam reconhecer,
evitar e combater as principais
formas de violência listadas na
Lei Maria da Penha: física,
psicológica, sexual, moral e pa-
trimonial.

“Além de tutoriais gravados
por especialistas, essa platafor-
ma unifica todos os serviços re-
lacionados à mulher oferecidos
pelo Estado”, explica o Presiden-
te Executivo do Fundo Social,
Filipe Sabará.

Para a Primeira-Dama e Pre-
sidente do Conselho do Fundo
Social, Bia Doria, a plataforma
chega para estimular a autono-
mia feminina: “Precisamos
mudar essa cultura de violên-
cia contra as mulheres e ensi-
nar a todos a respeitarem e en-
tenderem que não somos sexo

frágil”, afirma.
A curadoria da plataforma foi

feita em parceria com a empre-
sária Fabi Saad, autora do “Mu-
lheres Positivas”, que por meio
de um termo de doação disponi-
bilizou seu trabalho gratuita-
mente ao projeto do Fundo So-
cial de São Paulo.

Como funciona
O SOS Mulher será atualiza-

do diariamente com vídeos in-
formativos de aproximadamen-
te um minuto. Além de assistir,
há a possibilidade de comparti-
lhar o conteúdo via redes soci-
ais e aplicativos de mensagens.

Especialistas
Os vídeos disponibilizados

na plataforma foram produzidos
e gravados por diversas especi-
alistas, como delegadas, promo-
toras, juízas, médicas, psicólo-
gas e economistas, entre outras,

que participaram do projeto de
forma voluntária.

App SOS Mulher
Com 11.659 downloads ati-

vos até o momento e 1.955
usuários cadastrados, o aplica-
tivo já possibilitou, por meio
do Centro de Operações da
Polícia Militar , 181 atendi-
mentos às vítimas.

Para usar o aplicativo, é pre-
ciso baixar a ferramenta por
meio das lojas virtuais Google
Play e App Store. Depois, é nes-
cessário a realização de um ca-
dastro com os dados pessoais
para que as informações possam
ser checadas junto ao Tribunal
de Justiça de São Paulo, que
fornece as informações do ban-
co de dados das medidas prote-
tivas. Após a confirmação po-
sitiva da ferramenta, o serviço
poderá ser utilizado.

Primeiro fórum temático do Plano Diretor do
Parque Ibirapuera será nesta quinta-feira

Quem frequenta o Parque
Ibirapuera pode, agora, fazer par-
te de sua história. Começa nesta
quinta, dia 8 de agosto, a série
de três fóruns temáticos cujo
objetivo é contribuir para a cons-
trução democrática de seu pla-
no diretor. O primeiro fórum,
com o tema “O papel do parque
urbano”, acontece das 18h30 às
21h30, na sede da Universidade
Aberta do Meio Ambiente e Cul-
tura de Paz (UMAPAZ), respon-
sável pela educação ambiental da
Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente (SVMA). Estão pre-
vistos outros dois fóruns, que

serão realizados nos dias 16
(sexta) e 22 (quinta) de agosto.

O encontro desta quinta-fei-
ra será mediado pelo historiador
e doutor em História pela USP,
Paulo Cesar Garcez Marins, con-
tando ainda com as participações
dos arquitetos urbanistas Ma-
theus de Vasconcelos Casimiro,
Eduardo Flores Auge e Lícia M.
A. de Oliveira Ferreira. O foco
desse debate entre especialistas
é o papel do parque urbano, que
além de suas características am-
bientais na proteção da fauna e
da flora, também tem é uma op-
ção de lazer para o cidadão.

Consulta Pública 
Além dos fóruns, específi-

cos para o Ibirapuera, a agenda
do 1º Lote de Parques inclui ain-
da pesquisas digitais e consul-
tas públicas – uma para cada
parque. As minutas dos Planos
Diretores desses seis parques
poderão ser acessadas por
meio da plataforma de Gestão
urbana. Atente para as datas: a
consulta ao plano do Ibirapu-
era se encerra no dia 25 de
agosto, enquanto a consulta
aos planos diretores dos outros
parques do lote - Eucaliptos, Ja-
cintho Alberto, Jardim Felicidade,

Parque Lajeado e Tenente Briga-
deiro Faria Lima – ficam dispo-
níveis até o dia 26 de agosto.

Outra forma de participar é
responder às pesquisas digitais
realizadas com os frequentado-
res de todos os parques deste
lote. A pesquisa poderá ser res-
pondida até o dia 25 de agosto.
O Parque Ibirapuera, por seu
porte, requer demandas especí-
ficas. Por isso, já estão agenda-
das duas Audiências Públicas,
que serão realizadas nos dias 14
(quarta) e 24 (sábado) de agos-
to. Os eventos ocorrem sempre
no espaço da UMAPAZ.

Aproveite o sábado para fazer uma viagem
histórica no Expresso Turístico Mogi da CPTM

Neste sábado (10), o Ex-
presso Turístico da CPTM terá
como destino Mogi das Cru-
zes. Conhecida como centro
produtor de flores, em espe-
cial de orquídeas, Mogi tam-
bém oferece roteiros rurais e
ecoculturais, destacando-se as
trilhas para ciclistas. Com o
objetivo de facilitar o passeio
dos cicloturistas, a cidade ofe-
rece paraciclos em alguns dos
principais pontos turísticos da
região central.

Para levar os ciclistas, o
Expresso Turístico dispõe de
um vagão bicicletário, com
45 vagas e todo o suporte
para que as bicicletas sejam

transportadas com segurança
durante a viagem. A tarifa
adicional unitária custa R$
7,00 por bike. O trajeto até
Mogi tem 48 km e dura cer-
ca de 1h30.

O passeio é feito em uma
locomotiva a diesel, modelo
Alco RS-3 de 1952, que con-
duz dois carros de passageiros,
feitos de aço inoxidável, fabri-
cados no Brasil pela Budd –
Mafersa nos anos 60. Origi-
nalmente, esse trem pertenceu
à Estrada de Ferro Araraquara
que foi construída em 1898.
Cedidos pela Associação Bra-
sileira de Preservação Ferro-
viária (ABPF), os vagões fo-

ram restaurados pela CPTM
sem perder o estilo.

O embarque é realizado às
8h30 na plataforma 4 da Esta-
ção da Luz e a viagem de volta
parte às 16h30. São 174 pol-
tronas para acomodar confor-
tavelmente os turistas, além de
espaço reservado para cadeira
de rodas (com cinto de segu-
rança e ancoragem da cadeira).

O valor unitário da passa-
gem sai por R$ 50,00 (ida e
volta), mas há descontos esca-
lonados para aquisição de
mais de um ingresso, chegan-
do a 25% em compras a partir
de 4 passagens. As bilheterias
funcionam nas estações Luz e

Santo André, todos os dias,
das 9h às 18h. Os interessados
podem consultar as datas dis-
poníveis no site da CPTM.

Além da viagem de Mogi
das Cruzes que ocorre um sá-
bado a cada três meses, o Ex-
presso Turístico também tem
visitas para Jundiaí (um sába-
do por mês) e Paranapiacaba
(aos domingos e três sábados
mensais). Lembrando que o
bilhete da CPTM contempla
somente a viagem de trem
até um dos destinos escolhi-
dos. Roteiros complementa-
res, podem ser consultados
nos sites dos municípios vi-
sitados.
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+

CÂMARA (SP) Confirmando a volta do vereador João Jorge

(licenciado e atual Secretário da Casa Civil na gestão de Bruno

Covas - PSDB), fica a dúvida de quem assumirá parte estratégica

na tentativa de reeleição do mais jovem prefeito de São Paulo no

Século 21                                  

+

PREFEITURA (SP) Quem pode ter cacife pra disputar com

o DEM (ex-PFL do poderoso vereador Milton Leite) o cargo de

vice na chapa do PSDB de Bruno Covas ? Alguém com muita his-

tória na Segurança Pública (SP). Será do PP, PSD de Kassab ou

PSL de Bolsonaro ?                         

+

ASSEMBLEIA (SP) Percebam como o deputado Márcio (da

Farmácia) consegue fazer da política um alquimia perdida nos

tempos remotos. Misturando água e óleo entre colegas do PO-

DEMOS, vai misturando ao 1º mandato as químicas que só ABCD

tem pra dar e vender    

+                                                                                                    

       GOVERNO (SP) Doria podia esperar a decisão do Supre-

mo, pra não perder a fala de que Lula seria tratado como os de-

mais presos no Estado de São Paulo, embora se não dissesse nada

não faria o que vem fazendo desde 2016, fato que lhe rendeu a

prefeitura paulistana           

+

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 ?              

+

JUSTIÇAS (BR) Supremo suspendeu a transferência do en-

carcerado Lula pra presídio no Estado de São Paulo [a pedido da

Polícia Federal que não tem condição de continuar abrigando o

condenado no Paraná]. Nesta altura o fundamentos jurídicos são

os que menos interessam                     

+   

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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Pacto da ONU pode
facilitar mediação de
disputas comerciais
Em plena disputa comercial entre os Estados Unidos e a Chi-

na, 46 países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU)
assinaram na quarta-feira, (7), em Cingapura, um acordo para re-
solver conflitos comerciais.

Além de China e EUA, entre os signatários da Convenção de
Cingapura estão países como Coreia do Sul e Índia. A União Eu-
ropeia (UE) ainda tem que se decidir se vai aderir ao acordo ou
se os países-membros do bloco devem assinar individualmente
o documento.

O objetivo da convenção da ONU é facilitar que disputas co-
merciais internacionais sejam resolvidas através de mediação,
solução normalmente mais rápida e barata do que onerosos pro-
cessos legais ou arbitragens.

Até agora, essa saída era legalmente difícil de ser implementada.
“O multilateralismo está sob pressão. Mas a solução é torná-

lo melhor e não abandoná-lo”, afirmou o primeiro-ministro de
Cingapura, Lee Hsien Loong.

A mediação já é usada para resolver disputas comerciais em
jurisdições como os Estados Unidos e o Reino Unido, mas não é
globalmente aceita.

O secretário-geral assistente para Assuntos Legais da ONU,
Stephen Mathias, exaltou o acordo como “convenção histórica”
para a pacífica resolução de disputas.

“A incerteza em torno da implementação de acordos era o
principal obstáculo ao maior uso da mediação”, finalizou. (Agên-
cia Brasil)

Brasil impedirá
entrada no país de

funcionários do
governo Maduro

O governo brasileiro decidiu impedir a entrada de funcioná-
rios de alto escalão do governo da Venezuela no país. A decisão
foi anunciada na segunda-feira, (5), após encerramento de reu-
nião do Grupo de Lima, na capital peruana, da qual participou o
chanceler brasileiro, Ernesto Araújo.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que
“em linha com as recomendações adotadas pelo Grupo de Lima,
o governo brasileiro decidiu editar portaria interministerial com
o objetivo de impedir a entrada de altos funcionários do regime
venezuelano em território brasileiro. Trata-se de ato que encon-
tra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro”.

Segundo o Itamaraty, a lista de autoridades que serão alvo da
referida medida está em contínua atualização, haja vista o caráter
dinâmico da política interna venezuelana. A divulgação da lista
de nomes será realizada após a publicação do ato normativo.

A portaria ministerial encontra-se em trâmite final junto aos
ministérios das Relações Exteriores e da Justiça e Segurança
Pública. Hoje, a reunião do Grupo de Lima, em apoio ao auto-
proclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, con-
tou com a participação de ministros das Relações Exteriores e
representantes de países dos cinco continentes.

O evento, intitulado Conferência Internacional pela Demo-
cracia na Venezuela, teve como objetivo analisar a situação do
país e seus impactos regionais sob diferentes perspectivas, em
um espaço de diálogo e reflexão. De acordo com comunicado
do governo peruano, a intenção é contribuir para que os próprios
venezuelanos possam superar a grave situação que o país atra-
vessa, baseados em seu ordenamento constitucional, nos princí-
pios do direito internacional e no sistema democrático.

O Grupo de Lima é composto por Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Guiana, Honduras, Pa-
namá, Paraguai, Peru e Santa Lúcia. (Agência Brasil)

Mídia norte-coreana:
Kim Jong-un esteve em
lançamento de mísseis
Órgãos de comunicação estatal da Coreia do Norte infor-

maram que o líder supremo, Kim Jong-un, observou pessoal-
mente na terça-feira (6) o lançamento de um novo tipo de mís-
sil guiado tático.

De acordo com a imprensa, os dois mísseis atingiram com
precisão uma ilhota-alvo e comprovaram o seu real poderio mi-
litar. Segundo o artigo, Kim elogiou o lançamento, dizendo que
vai servir de advertência para os exercícios militares que estão
sendo realizados pelas Forças Armadas dos Estados Unidos e da
Coreia do Sul.

Ontem, a Coreia do Norte lançou dois projéteis em direção
ao Mar do Japão, desde a província de Hwanghae do Sul, no Su-
doeste do país. A chefia do Estado Maior das Forças Armadas da
Coreia do Sul declarou que ambos seriam mísseis balísticos de
curto alcance.

 
Estados Unidos
O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos

(EUA), John Bolton, disse que os dois projéteis lançados pela
Coreia do Norte na terça-feira parecem ter sido mísseis balísti-
cos. Ele acrescentou que o presidente Donald Trump está obser-
vando cuidadosamente a situação.

Para Bolton, que falou à rede de televisão Fox News, a Co-
reia do Norte parece estar conduzindo uma série de testes para
fazer com que seu sistema de lançamento de mísseis fique com-
pletamente operacional.

O conselheiro disse que Trump e o líder norte-coreano, Kim
Jong-un, entendem que Pyongyang não vai lançar mísseis balís-
ticos intercontinentais de longo alcance.

O lançamento foi o quarto realizado em menos de duas se-
manas, mas Trump diz que a Coreia do Norte não teria violado
seu acordo com os Estados Unidos. (Agência Brasil)

Plataforma de Petróleo

Os investimentos destinados
às pesquisas de desenvolvimen-
to e inovação do setor de petró-
leo e gás no Brasil, registraram
aumento de 66% nos recursos
aplicados de 2017 para 2018.
Passaram de R$ 1,2 bilhão para
R$ 2 bilhões no ano passado. Os
dados constam da 4ª edição
do Anuário da Indústria de Pe-
tróleo no Rio de Janeiro: Pa-
norama 2019, divulgado na
quarta-feira, (7), pela Federação
de Indústrias do Rio de Janeiro
(Firjan) e elaborado com base,
principalmente, em dados naci-
onais divulgados pela Agência
Nacional de Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP).
Já os dados internacionais foram
obtidos da U.S Energy Informa-
tion Administration (EIA) e do
BP Statistical Review da empre-
sa BP (British Petroleum). O
anuário traça um panorama do
setor de petróleo e gás e aponta
perspectivas.

Os recursos em pesquisas de
desenvolvimento e inovação po-
dem ser ampliados nos próxi-
mos anos. De acordo com a di-
retora-geral da Organização Na-
cional da Indústria de Petróleo
(ONIP) e com a gerente de Pe-
tróleo, Gás e Naval da Firjan,
Karine Fragoso, estudos do Ins-
tituto Brasileiro de Petróleo,
Gás e Biocombustíveis (IBP)
indicam que até 2025 devem ser
aplicados no país mais de R$ 30
bilhões em pesquisas de desen-
volvimento e inovação. “Esses
recursos e essa ferramenta de
desenvolvimento de pesquisas,
principalmente, a partir do Bra-
sil, vai ser fundamental para a
nova cara do setor”, disse em
entrevista à Agência Brasil.

“Está sendo construído um
ambiente com grandes possibi-
lidades de a gente dar um salto
tecnológico a partir desses re-
cursos aplicados de fato em pes-
quisas e inovação”, completou.

Royalties
O anuário aponta ainda, que

no mesmo período de compara-
ção, houve aumento de 42% na
geração de royalties para muni-
cípios, estados e para o Brasil.
Já nas participações governa-
mentais, que além dos royalties
incluem a participação especial,
paga por campos maiores de pro-
dução, o Rio de Janeiro regis-
trou aumento 63% nessa arreca-
dação. Segundo a gerente, os
campos considerados gigantes
como os do pré-sal, permitem
ao estado ter um volume maior
de arrecadação. Karine acres-
centou que um dado pré-crise
financeira do Rio apontava que
30% do PIB estadual derivam do
mercado de petróleo e gás. Por-
tanto, não só os royalties, mas
toda a movimentação, a ativida-
de econômica advinda desse
mercado é fundamental para o
Rio de Janeiro. A perspectiva é
manter o crescimento.

“A gente também prevê um
aumento bastante significativo
nos próximos seis anos. A gente
continua nessa rota de cresci-
mento nas participações gover-
namentais, sejam elas por royal-

ties ou especiais ”, disse.

Reservas
A declaração de ativos de

comercialização, que são as re-
servas provadas do Rio de Janei-
ro, também registrou cresci-
mento. De 2017 para 2018 su-
biu algo em torno de 5%, o que
vai contribuir para a produção
nacional de petróleo e de gás.
“Quer dizer, a gente amplia o
potencial de produção a partir do
Rio de Janeiro”, comentou.

Empregos
O governo do Estado do Rio

de Janeiro reconheceu a queda
acentuada, nos últimos anos, da
atividade industrial fluminense,
especialmente, nas relacionadas
aos setores de petróleo e naval.
O relatório apontou, entre os
fatores, a queda no preço das
commodities, a crise energéti-
ca e o desenrolar das investiga-
ções da Operação Lava Jato,
além de um período de instabi-
lidade política, que culminaram
em uma crise generalizada na
economia de todo o país e em
decorrência no estado. Um dos
reflexos deste cenário foi a que-
da no nível de empregos. “Esse
efeito afeta não só aqueles que
trabalham na área, mas também
o comércio, a rede hoteleira,
profissionais liberais e diversos
setores envolvidos em ativida-
des de suporte a essa indústria”,
afirmou o governo do estado.

Conforme os dados do anu-
ário, no ano passado, a queda de
empregos foi notada, principal-
mente, na área de Exploração e
Produção (EP) e ainda sentida
nos últimos anos. De 79 mil em
2017, caiu para 78 mil em 2018.
O coordenador de Conteúdo Es-
tratégico da gerência de Petró-
leo, Gás e Naval da Firjan, Thi-
ago Valejo Rodrigues, informou
que o panorama deve mudar em
2019. “O que se vê em 2019 são
anúncios de muitas vagas de
empresas contratando e a ex-
pectativa é que a gente tenha
essa reposição e volte a gerar
empregos como antes de entrar
em crise”, relatou.

Rodrigues chamou atenção
que este mercado é muito espe-
cializado e por isso exige pro-
fissionais com categorias espe-
cíficas. “O anuário traz esses
números. Se somar as profis-
sões que pedem ensino superi-
or, ou mestrado ou doutorado a

gente chega a 40% do total com-
parado a outras profissões. Se
olhar por elo da cadeia produti-
va com exceção do segmento de
exploração e produção, todos os
outros subiram comparando
2017 com 2018”, disse

Brasil
De acordo com a análise do

economista-chefe da BP, Spen-
cer Dale, com dados do artigo
sobre a participação do Brasil no
mercado de petróleo e seu pa-
pel na transformação energéti-
ca para a U.S. Energy Informati-
on Administration – EIA e da BP
Statiscal Review em 2018, o
Brasil foi o 10º maior produtor
de petróleo, 2º em biocombus-
tíveis e 7º em geração de ener-
gia renovável. As avaliações do
setor indicam que até 2024, o
Brasil será a 2ª maior fonte de
crescimento de produção de pe-
tróleo fora da Organização dos
Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP).

A produção de energia no
Brasil se divide em 46% para
petróleo; 39% não fóssil, hidre-
létrica e renováveis; e 15% em
gás e carvão. A estimativa, con-
forme aponta o anuário, é de que
até 2040, deve ser de 50% a par-
ticipação de energias hidrelétri-
cas, renováveis e nucleares. Até
2024, o Brasil será a 2ª maior
fonte de crescimento de produ-
ção de petróleo fora da OPEP. A
capacidade instalada eólica au-
mentou 17%, atingindo 14 GW
e a da energia solar subiu mais
de 100%, alcançando 2,3 GW.

Pelos cálculos da Associa-
ção Brasileira de Empresas de
Serviços de Petróleo (Abespe-
tro), nos próximos 10 anos, em
áreas já contratadas de produção
serão gerados mais de R$ 2 tri-
lhões em investimentos em Ex-
ploração e Produção (E&P), o
que deve gerar R$ 480 bilhões
em royalties e participações es-
peciais até 2054.

A entidade comemorou a en-
trada em funcionamento, nos
próximos anos, de 20 novas pla-
taformas do tipo FPSO, manten-
do a média de três por ano, o que
significa 35% da demanda mun-
dial. “Isso merece atenção e
a gente espera que também
gere emprego no estado do
Rio de Janeiro”, defendeu em
entrevista à Agência Brasil a
ex-diretora-geral da ANP e
consultora da FGV Energia,

Magda Chambriard.
“O pré-sal já está dando di-

nheiro em caixa, fora royalties,
participação especial, fora óleo
lucro. Tudo isso é sinal inequí-
voco de que a atividade está re-
tomando”, concluiu Magda
Chambriard.

Redução de custos
Outro fator que favorece o

setor é a redução de custos,
aponta o anuário. “Foi feito um
grande esforço com foco na re-
dução de custos e na busca pela
máxima eficiência e resultados.
Em poucos meses, o custo da
produção por barril do Campo
de Polvo (Bacia de Campos)
caiu de US$ 86 para menos de
US$ 30, tornando a produção
muito mais eficiente e geran-
do resultados positivos para a
companhia”, apontou em texto
elaborado para o Anuário.

Refino
Em texto produzido para o

anuário, a Petrobras ressaltou a
importância do sistema de de-
sinvestimentos em andamento
na companhia, que entre outros
pontos, determina a venda de
oito refinarias, para reduzir a
presença da empresa neste seg-
mento. “O Programa de Reestru-
turação de Negócios de Refino
contribuirá para dinamizar o
mercado de derivados de petró-
leo no Brasil, com a participa-
ção de novos atores, mais inves-
timentos, principalmente em in-
fraestrutura logística, inovação,
melhores níveis de serviço e pro-
dutos de melhor qualidade e pre-
ços”, observou.

Previsibilidade
Ainda no Anuário, a ANP des-

tacou uma reivindicação antiga
do mercado, que era o calendá-
rio das rodadas que tornou-se re-
alidade. Agora, é possível ver no
site da agência reguladora a lis-
ta das rodadas previstas para
2019, 2020 e 2021 (6ª, 7ª e 8ª
de partilha e 16ª, 17ª e 18ª de
concessão, além do leilão de
excedentes da Cessão Onerosa)
com as bacias e os setores já
definidos ou em estudos. Isso,
no entendimento da ANP, amplia,
consideravelmente, o prazo para
as empresas avaliarem as áreas,
escolherem seus alvos e fazerem
o planejamento adequado.

Para a ANP, a abertura do se-
tor do gás vai mudar o panorama
da participação do gás na matriz
energética brasileira. Em abril,
a ANP fez audiência pública so-
bre a minuta do edital da chama-
da pública para contratação da
capacidade no gasoduto Bolí-
via-Brasil (Gasbol). Pela pri-
meira vez, todos os agentes
carregadores terão condições
isonômicas de participação,
acabando com o monopólio
da Petrobras nessa operação.
O Gasbol é o maior gasoduto
brasileiro. Ele foi responsá-
vel pelo aumento da partici-
pação do gás na matriz ener-
gética brasileira, que passou
de 3%, em 1999/2000, para
cerca de 13% atualmente.
(Agência Brasil)
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Varejo cresce 0,1% em junho;
aumento no acumulado no ano é 0,6%

O volume de vendas do co-
mércio varejista brasileiro teve
leve alta de 0,1% na passagem
de maio para junho deste ano. A
variação positiva de junho veio
depois da estabilidade de maio
e da queda de 0,4% em abril. Os
dados são da Pesquisa Mensal do
Comércio (PMC), divulgada na
quarta-feira, (7) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

Ouça na Rádio Nacional:
No acumulado do ano, o

crescimento do setor é de 0,6%.
Já no acumulado de 12 meses, a
alta é de 1,1%. Por outro lado, o
varejo teve quedas de 0,1% na

média móvel trimestral e de
0,3% na comparação com junho
do ano passado.

Na passagem de maio para ju-
nho, três dos oito setores pesqui-
sados tiveram alta: tecidos, vestu-
ário e calçados (1,5%), artigos
farmacêuticos, médicos, ortopé-
dicos, de perfumaria e cosméti-
cos (0,3%) e outros artigos de
uso pessoal e  doméstico (0,1%).

A atividade de hipermerca-
dos, supermercados, produtos ali-
mentícios, bebidas e fumomante-
ve-se estável. Quatro segmentos
tiveram queda: combustíveis e lu-
brificantes(-1,4%), móveis e ele-
trodomésticos (-1%), equipa-

mentos e material para escritó-
rio, informática e comunica-
ção (-2,4%) e livros, jornais,
revistas e papelaria (-0,8%).

O varejo ampliado, que tam-
bém analisa os segmentos de ma-
teriais de construção e de veículos
e peças, manteve-se estável no vo-
lume de vendas na passagem de
maio para junho. Os veículos, mo-
tos, partes e peças cresceram 3,6%,
enquanto os materiais de constru-
ção recuaram 1,2%.

Nos demais tipos de compa-
ração temporal, no entanto, o
varejo ampliado teve crescimen-
to: média móvel trimestral
(0,2%), comparação com junho

de 2018 (1,7%), acumulado do
ano (3,2%) e acumulado de 12
meses (3,7%).

A receita nominal do comér-
cio varejista caiu 0,3% na compa-
ração com maio, mas cresceu
0,1% na média móvel trimestral,
2,3% em relação a junho de 2018,
4,6% no acumulado do ano e
5,1% no acumulado de 12 meses.

Já a receita nominal do varejo
ampliado cresceu em todas as
comparações: com maio (0,2%),
com junho do ano passado (3,8%),
na média móvel trimestral (0,6%),
no acumulado do ano (6,3%) e no
acumulado de 12 meses (6,8%).
(Agência Brasil)

Produção industrial cai em dez locais
pesquisados pelo IBGE em junho

A produção industrial recuou
em dez dos 15 locais pesquisados
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) na pas-
sagem de maio para junho. Segun-
do a Pesquisa Industrial Mensal –
Produção Física Regional, divul-
gada na quarta-feira, (7), os recu-
os mais acentuados foram obser-
vados nos estados do Rio de Ja-
neiro (-5,9%), em Pernambuco (-
3,9%) e na Bahia (-3,4%).

Também tiveram quedas os

estados do Paraná (-2,3%), São
Paulo (-2,2%), Santa Catarina (-
1,2%), Ceará (-0,9%), Minas
Gerais (-0,9%) e Mato Grosso
(-0,6%), além da Região Nordes-
te (-1,2%), que é a única região
pesquisada de forma conjunta.

Por outro lado, cinco esta-
dos tiveram alta, com destaque
para o Pará (4,9%). As demais
taxas positivas foram registradas
por Rio Grande do Sul (2%),
Amazonas (1,8%), Espírito San-

to (1%) e Goiás (0,1%).
Na comparação com junho

de 2018, onze dos 15 locais
pesquisados tiveram queda. Os mai-
ores recuos foram observados no
Mato Grosso (-13,6%), Espírito
Santo (-13,2%) e em Minas Ge-
rais (-12%). Apenas quatro estados
tiveram alta: Amazonas (5,4%),
Rio Grande do Sul (3,5%), Pará
(2,7%) e Ceará (0,7%).

No acumulado do ano, nove
locais tiveram recuo na produção

industrial, sendo o maior deles
registrado no Espírito Santo (-
12%). Seis estados tiveram alta,
com destaque para Rio Grande do
Sul (8,0%) e Paraná (7,8%).

No acumulado nos últimos
12 meses, perdas também foram
registradas em nove locais, com
destaque para o Espírito Santo (-
4,5%). Dos seis locais em alta,
a maior delas foi observada no
Rio Grande do Sul (9,4%).
(Agência Brasil)
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Diversão

Dia dos Pais e muitas novidades
 em agosto no Wet’n Wild

Ilha Misteriosa do Cascão
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O parque preparou um presente para os pais, além de condições especiais e o lançamento de sua nova loja virtual

O mês de agosto vem re-
pleto de novidades no Wet’n
Wild. O parque aquático loca-
lizado em Itupeva, a 30 minu-
tos de São Paulo, preparou
para o período condições es-
peciais para seus visitantes,
com descontos e promoções
para todos aproveitarem as
suas mais de 25 atrações.

O parque convida os pais
para curtirem o seu dia e se
divertirem com a família toda:
Nos dias 09, 10 e 11 de agos-
to, os homenageados terão
entrada gratuita no Wet! Para
obter o benefício, o parque
disponibilizará um código
promocional nas suas mídi-
as sociais (facebook e ins-
tagram), a partir do dia 06
de agosto. As vagas serão li-
mitadas. Necessário apre-
sentar o  e-mail de confirma-
ção e documento com foto +
documento do filho (a).

Além deste presente que o
Wet preparou para os pais,
durante todo o mês de agosto
as crianças com idade inferi-
or a 1 ano não pagam ingres-
so, e de 1 a 6 anos pagam o
valor de R$ 25,00. O parque
disponibilizará também uma
nova política para os aniversa-
riantes, que não pagarão in-
gresso na semana do aniversá-

rio, podendo escolher o melhor
dia para comemorar curtindo as
piscinas do Wet’n Wild.

Em agosto, o parque lança
ainda sua nova loja virtual, que
estará disponível a partir do dia
05. A ferramenta trabalhará no
formato de precificação dinâmi-
ca, que utiliza diferentes algorit-
mos, levando em consideração
variáveis como demanda, dispo-
nibilidade, alta ou baixa tempo-
rada, previsão do tempo, entre
outras. Desta forma, os preços
dos ingressos deverão variar por
dia, o que tornará o Wet’n Wild
mais acessível para quem se pla-
nejar com antecedência.

Além dos ingressos, a nova
loja virtual do Wet’n Wild dis-
ponibilizará opções para aluguel
de boias, armários e cabanas,
estacionamento, alimentos e
bebidas, além de opcionais como
a ‘Garantia contra Chuva’.

Os visitantes têm ainda mais
razões para aproveitar o parque
aquático. Até o final desse mês
de agosto, a Ilha Misteriosa do
Cascão (que está de cara nova)
estará com água aquecida entre
32 e 36°C, conforme regula-
mento no site.

Serviço:
Programação de agosto
Horário de funcionamento:

de sexta a domingo, das 11 às
17h (dia 01 de agosto o parque
também abrirá, das 11 às 17h).
Dias 30 e 31, horário especial
de funcionamento, das 11h30
às 20h

Valores: Wetshop
(www.wetshop.com.br) ou Te-
levendas (11) 4496-8008 –
consulte / PDV: R$ 79,00 / Bi-
lheteria R$ 120,00 / criança in-
ferior a 1 ano é free

e de 1 até 6 anos paga R$
25,00. Obrigatório a apresen-
tação de documento de identi-
dade com foto.

Promoção Dia dos Pais:
entrada gratuita para pais, me-
diante apresentação de docu-
mento com foto + documento
do filho (a).

* Código promocional dis-
ponível nas mídias sociais fa-
cebook (/wetnwildsaopaulo) e
instagram (@wetnwildsp), a
partir do dia 06 de agosto. Va-
gas limitadas. Após o agenda-
mento, o solicitante deve levar
direto na bilheteria do parque
o e-mail de confirmação e
apresentar os documentos.

Sobre o Wet’n Wild
Inaugurado em outubro de

1998, o parque aquático cele-
brou recentemente seus 20
anos de operação. O Wet’n
Wild tem mais de 25 atrações

classificadas como família,
moderadas e radicais, que
juntas totalizam sete milhões
de litros de água tratada e re-
ciclada. É diversão garantida
para todas as idades, durante
o ano inteiro. Em 2018, foi
eleito o parque de diversão
mais amado pelos paulista-
nos em estudo inédito feito
por VejaSP/MindMiners e
está entre os parques mais
bem avaliados da América do
Sul, segundo TripAdvisor.

O parque está localizado
no km 72 da Rodovia dos
Bandeirantes, em Itupeva
(SP), e oferece toda a infra-
estrutura necessária - lan-
chonetes, banheiros, vestiá-
rios, fraldário, área de des-
canso e estacionamento - para
que seus visitantes possam
mergulhar na alegria e viver
uma experiência incrível. O
parque acaba de inaugurar
duas novas atrações, o Cyclo-
ne e o Meteor, este último
sendo o tobogã mais alto do
mundo (com cápsula).

www.wetnwild.com.br
Facebook (Wet´n Wild -

São Paulo)
Instagram (@wetnwildsp)
Wet’n Wild - Acesso pela

Rodovia dos Bandeirantes,
km 72 Itupeva, São Paulo

(11) 4496-8000

O presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), afirmou na quarta-
feira, (7) que acredita que a vo-
tação dos destaques da propos-
ta de emenda à Constituição
(PEC 6/19) da reforma da Pre-
vidência seja concluída na quar-
ta-feira. No início da madruga-
da, o plenário da Câmara  apro-
vou o texto-base por 370 vo-
tos a favor, 124 contra e 1 abs-
tenção. Hoje, os deputados vão
se debruçar sobre os oito des-
taques com sugestões de mu-
danças ao texto.

“O resultado mostrou qua-
se a mesma votação do primei-
ro turno. Nós tínhamos alguns
deputados fora de Brasília que
estão chegando hoje. Então
acredito que estamos com uma

base hoje de 375, 376 depu-
tados para poder manter o tex-
to principal da PEC”, disse
Maia ao chegar à Câmara,
após café da manhã com o
presidente Jair Bolsonaro no
Palácio Alvorada.

O primeiro turno da pro-
posta foi concluído no dia 13
de julho. Na ocasião, o texto
principal foi aprovado por 379
votos a 131. Em segundo tur-
no, são necessários também
308 votos para aprovar a PEC,
e os partidos podem apresen-
tar somente destaques supres-
sivos, ou seja, para retirar par-
tes do texto. Concluída a tra-
mitação na Câmara, a matéria
segue para análise do Senado,
onde também será analisada em
dois turnos de votação.

A oposição ainda tenta mo-
dificar trechos da proposta e
anunciou que apresentará os
destaques para tentar suprimir
pelo menos quatro itens do tex-
to da reforma. Estão no foco
dos partidos da oposição a re-
tirada de trechos como as mu-
danças na pensão para mulhe-
res, nas aposentadorias especi-
ais, na pensão por morte e as
regras de transição.

A líder da Minoria, deputa-
da Jandira Feghali (PCdoB-
RJ), reiterou nessa terça-feira
(6) que oposição trabalhará na
“redução de danos” ao trabalha-
dor. Entre os pontos que a opo-
sição tentará retirar da refor-
ma estão a restrição ao abono
salarial a quem recebe até R$
1.364,43 em renda formal e a

redução de novas pensões a
50% do salário médio do côn-
juge falecido, com acréscimo
de 10 pontos percentuais por
dependente.

No entanto, para deputados
da base governista, os desta-
ques serão rejeitados indepen-
dentemente dos esforços dos
partidos de oposição. “A opo-
sição está obstruindo, e obs-
truir significa não trabalhar
para que Brasil possa avançar.
Nós vamos, queira a oposição
ou não, votar a reforma, a nova
Previdência, para que o País
volte a crescer e para que fa-
çamos com que ele volte a ge-
rar emprego e oportunidade de
vida ao povo brasileiro”, disse
o deputado Darci de Matos
(PSD-SC). (Agência Brasil)

O projeto que permite que
operações  de crédito externo
com pendências judiciais possam
ser barradas pela Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE) do
Senado foi aprovada na quarta-fei-
ra (7) durante a primeira reunião
da Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Casa depois do
recesso.  A medida, que muda o
Regimento Interno do Senado
Federal (Risf), está prevista no
Projeto de Resolução do Sena-
do (PRS) 51/2018. O texto ago-
ra depende de análise do plená-
rio do Senado.

A ideia é que nos casos em que
o Ministério da Economia reco-
mendar a autorização de operação
de crédito externo para ajudar es-
tados e municípios por força de
uma liminar, o Senado possa sus-
pender sua análise enquanto a Jus-
tiça não emitir uma decisão final
sobre o caso.

Na justificativa do projeto, o
senador Tasso Jereissati (PSDB-
CE), ex-presidente da CAE, res-
salta que essa incerteza jurídica
coloca o Senado Federal em um
forte dilema. “Se autoriza a ope-
ração e a decisão judicial é depois
revertida, o Senado estará, invo-
luntariamente, contribuindo para a
deterioração das finanças públi-
cas. Por outro lado, se não autori-
za a operação e a decisão judicial
final se mantém, estará prejudican-
do desnecessariamente um ente
da Federação”, diz o senador.

Por atribuição constitucional,
compete privativamente ao Sena-
do autorizar operações externas
financeiras de interesse dos entes
da Federação. A CAE é a comis-
são responsável por analisar os
pedidos de autorização.

Emenda
Na avaliação do relator na

CCJ, senador Antonio Anastasia
(PSDB-MG), a proposta contribui
para assegurar ao Senado o pleno

Projeto que permite
que Senado barre

operações de crédito
passa na CCJ

exercício de suas competências
constitucionais. Apesar disso,
Anastasia decidiu apresentar uma
emenda de redação para viabilizar
o exame político, pelo Senado,
dos pedidos de autorização de cré-
dito externo com aval da União.
Assim, os negócios avalizados
pelo Ministério da Economia em
função de liminar judicial poderi-
am ser debatidos, mesmo que sua
votação tivesse de aguardar a de-
cisão final da Justiça.

“Com isso, permitiremos
que o Senado Federal exerça as
suas competências institucio-
nais privativas, assegurando tan-
to o equilíbrio federativo como
a separação dos Poderes”, de-
fendeu o relator.

Games
Outra proposta aprovada hoje

pela CCJ foi a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 51/2017,
que concede imunidade tributária
a consoles e jogos para videoga-
mes produzidos no Brasil. O tex-
to seguiu para votação em Plená-
rio. O texto seguiu para votação
em Plenário.

Com parecer favorável do re-
lator, senador Telmário
Mota(Pros-RR), se for promulga-
da pelo Congresso Nacional, es-
tados e municípios ficarão proi-
bidos de impor taxação a esses
produtos. O mesmo benefício foi
dado em 2013 para CDs e DVDs
música de origem nacional.

A iniciativa partiu de sugestão
legislativa, de iniciativa popular,
acatada pela Comissão de Direi-
tos Humanos e Legislação Parti-
cipativa (CDH). Para Telmário, a
proposta não evidencia privilégio
para um setor econômico, “mas
sim o aproveitamento de oportu-
nidade real para o desenvolvimen-
to dos jogos eletrônicos, com o
incremento do emprego, dos lu-
cros e também da arrecadação”.
(Agência Brasil)

Câmara mantém mudanças no
cálculo de pensões por morte

O plenário da Câmara dos
Deputados manteve as mudan-
ças no cálculo de pensões por
morte, abrindo brecha para o
pagamento de benefícios infe-
riores ao salário mínimo caso
o segurado tenha outra fonte
formal de renda. Por 339 vo-
tos a 153, os deputados rejei-
taram destaque do PC do B que
vedaria o pagamento de pensões
menores que o mínimo em qual-
quer circunstância.

Caso o destaque fosse pro-
vado, a reforma da Previdência
seria desidratada em R$ 38 bi-
lhões nos próximos dez anos. Por
meio de acordo com os partidos
que aprovaram a reforma em pri-
meiro turno, o secretário espe-
cial de Previdência e Trabalho,
Rogério Marinho, assinou ontem
(6) uma portaria que define cri-
térios para estabelecer o que é

renda formal para efeito do pa-
gamento de pensão por morte.

Conforme a portaria, ne-
nhum segurado terá a soma de
todas as rendas formais inferi-
or a um salário mínimo. Nes-
se caso, a pensão poderá ser
inferior a um salário mínimo
caso o beneficiário tenha ou-
tros rendimentos formais.
Marinho informou que as re-
gras da portaria serão trans-
formadas em projeto de lei
assim que a reforma da Previ-
dência for promulgada.

Intermitentes
Mais cedo, os deputados ti-

nham rejeitado, por 364 votos a
130, um destaque do PT que per-
mitiria que recolhimentos do
trabalhador abaixo do valor mí-
nimo exigido para determinada
categoria conte como mês de

efetiva contribuição. Segundo
o relator da reforma na comis-
são especial da Câmara, depu-
tado Samuel Moreira (PSDB-
SP), não é possível retirar a
regra do texto porque a mudan-
ça foi feita para impedir que o
trabalhador intermitente seja
prejudicado.

Segundo Moreira, o texto
atual permite que o trabalhador
intermitente agrupe os paga-
mentos, até atingir o valor míni-
mo, mantendo a contagem de
tempo para a aposentadoria.

BPC
No momento, o Plenário ana-

lisa um destaque do PT para reti-
rar do texto a fixação de critéri-
os para a concessão do Benefí-
cio de Prestação Continuada
(BPC). A medida havia sido inclu-
ída na comissão especial a pedi-

do do governo para reduzir frau-
des no pagamento do benefício
e gerar economia de R$ 23,4
bilhões nos próximos dez anos.

No início da madrugada, o
plenário da Câmara aprovou o
texto principal por 370 votos a
favor, 124 contra e 1 abstenção.

A tramitação em primeiro
turno da proposta foi concluída
no dia 13 de julho. Na ocasião,
o texto principal foi aprovado
por 379 votos a 131. Em segun-
do turno, são necessários tam-
bém 308 votos para aprovar a
PEC, e os partidos podem apre-
sentar somente destaques su-
pressivos, ou seja, para retirar
partes do texto. Concluída a tra-
mitação na Câmara, a matéria
segue para análise do Senado,
onde também será analisada em
dois turnos de votação. (Agên-
cia Brasil)

Por 345 votos a 139, o Ple-
nário da Câmara dos Deputados
derrubou destaque do PSOL e
manteve a restrição ao abono
salarial aprovada na reforma da
Previdência. O benefício ago-
ra será pago apenas para quem
ganha até R$ 1.364,43 por
mês, considerado pelo gover-
no como limite para famílias
de baixa renda.

Até agora, o abono era pago
a trabalhadores de carteira as-
sinada que recebem até dois
salários mínimos e estavam ins-
critos há pelo menos cinco
anos do Programa de Integra-
ção Social (PIS) ou no Progra-
ma de Formação do Patrimô-
nio do Servidor Público (Pa-
sep). Segundo o governo, a
mudança permitirá a concen-
tração do pagamento a quem
mais precisa do benefício, ge-
rando economia de R$ 76,4
bilhões nos próximos dez anos.

No momento, os deputados
analisam destaque do Novo,
que retira as idades mínimas
especiais de aposentadoria
para professores de 60 anos
(homens) e 57 anos (mulheres).
O partido quer que a categoria
se aposente na mesma idade
mínima que os demais profis-
sionais: 65 anos (homens) e 62
anos (mulheres).

Destaques rejeitados
Até agora, quatro dos nove

destaques apresentados foram
rejeitados. O primeiro, de au-
toria do PT, permitiria que re-
colhimentos do trabalhador
abaixo do valor mínimo exigi-
do para determinada categoria

Câmara mantém restrição
para abono salarial na

reforma da Previdência
conte como mês de efetiva
contribuição. O relator da re-
forma na comissão especial,
deputado Samuel Moreira
(PSDB-SP), alegou que a reti-
rada desse ponto da reforma
prejudicaria os trabalhadores
intermitentes.

De autoria do PCdoB, o se-
gundo destaque rejeitado man-
teve as mudanças no cálculo de
pensões por morte, permitindo
o pagamento de pensões infe-
riores a um salário mínimo
caso o segurado tenha outras
fontes formais de renda. 

O terceiro destaque rejei-
tado, apresentado pelo PT,
queria retirar a fixação, na
Constituição, de critérios de
renda para o pagamento do
Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC).

Texto-base aprovado
No início da madrugada, o

plenário da Câmara aprovou o
texto principal por 370 votos
a favor, 124 contra e 1 abs-
tenção. 

A tramitação em primeiro
turno da proposta foi concluída
em 13 de julho. Na ocasião,
o texto principal foi aprovado
por 379 votos a 131. Em segun-
do turno, são necessários tam-
bém pelo menos 308 votos para
aprovar a PEC, e os partidos po-
dem apresentar somente desta-
ques supressivos, ou seja, para
retirar partes do texto. 

Concluída a tramitação na
Câmara, a matéria segue para
análise do Senado, onde também
será analisada em dois turnos de
votação. (Agência Brasil)
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Gastronomia
Pizzeria Carlitos corteja o
Dia dos Pais com entrada
argentina e oferece sabor
marcante para a ocasião

Completando esse ano, 36 anos de tradição e 01 ano que habita seu
novo endereço na Vila Mariana, à Rua Jorge Chamas, a Pizzeria Carli-
tos comemora o prestígio de suas redondas confeccionadas com a
massa de longa fermentação e anuncia novidades para o Dia dos Pais.

Sempre sugerindo criações autorais, a casa sugere para a oca-
sião um sabor marcante,  Pizza de Javali, elaborada com a massa
de longa fermentação e cobertura de mussarela de búfala, linguiça
de javali e alho poró, R$ 79,00, a grande a individual, R$ 66,00.

Excepcionalmente no domingo, que se comemora o Dia dos
Pais, a Carlitos irá cortejar a data, com uma pomposa
entrada, provoleta, um provolone especial, mais curado e assa-
do, finalizado com molho chimichurri, serve duas pessoas.

Além da novidade proposta para o Dia da Pizza, a casa tam-
bém elenca algumas sugestões bem napolitanas: 

Napoletana, R$ 79,70, molho de tomate, fior de late, alici, alho
e orégano, Artesanal, R$ 77,70, molho de tomate, fior de latte, lin-
guiça artesanal, cebola roxa, Funghi, molho de tomate, fior di latte,
shitake, shimeji, brie, Capricciosa, R$ 79,00, molho de toma te, fior
di latte, presunto, alcachofra, basilico, Margherita, R$ 78,00,mo-
lho de tomate, fior de latte, basilico, Zucchine Bianca, R$ 79,80,
molho de tomate, fior de latte, zucchine, brie, erv as finas e parme-
são, 4 FormaggiBianca, R$ 78,50, fior di latte, ricota, gorgoza, par-
mesão e ervas finas e Carbonara Bianca, R$ 79,00, fior di latte,
creme de leite, ovos, bacon, grana padano e pimenta do reino.

Além das novas coberturas, a casa mantém a tradição de sa-
bores que nunca saíram de moda, onde, sem sombra de dúvida, a
cobertura de mussarela , R$ 64,00 ganha a preferência em dis-
parada, na sequência, a de calabresa, R$ 78,00, marguerita, 
R$ 78,00, portuguesa , R$ 75,00,e atum importado ,  
R$ 82,50 são as versões clássicas que sempre tiveram lugar ca-
tivo nesses 36 anos de casa.
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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) TRANSPORTADORA 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 DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0059552- 
04.2011.8.26.0100 (USUC 1386)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) Maria José Montagner Delgado,Liliam Apa-
recida de Carvalho, Antônio de Carvalho Netto, Anna Kalu-
zevicius de Carvalho,Claudio Calovini,Sandra Regina Alves 
Calovini, Mariza Calovini Rodrigues, Eduardo Rodrigues, 
Ademir Devicchi, Hiroki Hiratsuka, Mieko Hiratsuka, Mônica 
Miyuki Hiratsuka, Colégio Gistaine Rossatti, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Lidia Benito de Moraes e Vanderley Savi 
de Moraes, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua 
Luis Piccoli, nº 160-A Parque São Domingos, 31º 
Subdistrito Pirituba - São Paulo SP, com área de 123,16 m², 
contribuinte nº 078.023.0093-2, 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.                  [08,09] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 
0261697-68.1996.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional V-São Miguel Paulista,Estado de 
São Paulo,Dr(a).Fábio Henrique Falcone Garcia,na forma da 
Lei,etc.FAZ SABER a(o) SEBASTIAO CANTELLE, Brasileiro, RG 
06250493,CPF 633.418.248-04,que lhe foi proposta uma ação 
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Fernando da 
Silva,objetivando receber a quantia de R$5.961,89 (Out/1996), 
com os acréscimos legais relativa ao Contrato de Locação de 
Imóvel, datado de 11/11/1994, inadimplido pelos executados 
conforme narrado na inicial. Estando o executado em lugar 
ignorado, foi deferida a citação por edital para, no prazo de 03 
dias,pague a dívida reclamada,atualizada até a data do efetivo 
pagamento,acrescida dos honorários advocatícios do(a) exe-
quente arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito. 
Efetuado o pagamento,os honorários serão reduzidos pela 
metade(art.827,§1º,CPC.);ou, em 15 dias, embargue a execu-
ção reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando 
o depósito de 30%do valor em execução,acrescido de custas, 
honorários de advogado,e requerer o pagamento do débito 
em até 06 parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do 
Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% ao mês (art. 
916, CPC.), a fluírem após o prazo supra, sob pena de revelia, 
caso em que será nomeado curador especial, prosseguindo o 
feito até satisfação da dívida.Será o presente edital,por extrato, 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 24 de julho de 2019.                 [08,09] 

Processo 1051672-60.2019.8.26.0100 - Alteração do Regime 
de Bens - Regime de Bens Entre os Cônjuges - V.S.M.F. - - 
W.L.S.F.- EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO 
DE 20(VINTE) DIAS. PROCESSO Nº1051672-60.2019.8.26. 
0100 O MM. Juiz de Direito da 4ªVara da Família e Suces-
sões, do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,DR. LEO-
NARDO AIGNER RIBEIRO,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a 
quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alte-
ração do Regime de Bens movida por Valeria Soares Minhos 
Foz e Wilson Luis de Sousa Foz,por meio da qual os reque-
rentes indicados intentam alterar o regime de bens do casa-
mento para o de SEPARAÇÃO DE BENS. O presente edital é 
expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. Será o 
presente edital,por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo.  [8,9] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0042687-56.2018.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional I – Santo Amaro, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Yun Hee Choi, CPF
022.791.038-93, que nos autos da ação de
Cumprimento de Sentença, proposta por Sociedade
Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo –
Supero Ltda, foi efetivado o bloqueio sobre a quantia
de R$ 1.915, 62, via sistema Bacenjud, em conta de
titularida- de da executada. Encontrando-se a ré em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO, por Edital, para que, no prazo de 05
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, comprove a impenhorabilidade da referida
quantia, sob pena de converter-se a indisponibilidade
em penhora (art. 854, §§ 3º e 5º, do CPC), após o
que, sem manifestação, referida quantia será
levantada pelo(a) autor(a). Será o presente edital,
por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09
de abril de 2019. 08 e 09.08
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O Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu nesta quarta-feira, (7)
suspender a decisão da Justiça Fe-
deral que autorizou a transferência 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva para o presídio de Tremem-
bé, em São Paulo.

Seguindo voto do relator do
caso, ministro Edson Fachin, a
maioria do ministros decidiu
que Lula deve continuar preso na
Superintendência da Polícia Fe-
deral (PF) em Curitiba até a de-
cisão definitiva do caso
pela Segunda Turma da Corte,
colegiado responsável por julgar
os casos da Operação Lava Jato.

Mais cedo, a defesa de Lula
pediu ao STF para anular a deci-
são do juiz Paulo Eduardo de
Almeida, da Justiça estadual de
São Paulo, que determinou que

o ex-presidente seja levado para
a Penitenciária 2 de Tremembé,
no interior paulista, após a Jus-
tiça Federal do Paraná  ter  au-
torizado a transferência. Os ad-
vogados também queriam man-
ter a prisão de Lula em uma sala
especial da Polícia Federal (PF)
em Curitiba, pedido que foi
aceito liminarmente pela Corte.
A liberdade de Lula também foi
solicitada, mas não chegou a ser
analisada pelo plenário.

O pedido de transferência foi
feito pela PF. Segundo a corpo-
ração, a saída de Lula da carce-
ragem da superintendência é ne-
cessária para reduzir gastos e uso
de efetivo a fim de garantir a se-
gurança do local, “bem como
devolvendo à região a tranquili-
dade e livre circulação para mo-

radores e cidadãos que buscam
serviços prestados pela Polícia
Federal.”

Desde abril do ano passado,
Lula cumpre provisoriamente, na
Superintendência da Polícia Fe-
deral no Paraná, pena de oito
anos, 10 meses e 20 dias por cor-
rupção e lavagem de dinheiro no
caso do tríplex no Guarujá (SP). 

Deputados
O presidente do STF, minis-

tro Dias Toffoli, recebeu nesta
tarde cerca de 100 deputados
federais, que foram à Suprema
Corte tratar da situação do ex-
presidente Lula. “À Justiça cabe
decidir de acordo com a Cons-
tituição e as leis. Acabou de dar
entrada um pedido aqui que será
analisado da maneira mais rápi-

da e urgente possível, e penso
que ainda hoje haverá alguma
decisão. O sentido dessa deci-
são não sei o que será, mas com
certeza haverá uma decisão ain-
da hoje. Era isso que eu queria
dizer”, disse Toffoli ao final do
encontro.

O ministro afirmou que foi
surpreendido ao receber diver-
sas lideranças partidárias. “Não
lembro de ter havido momento
desse, de tantos parlamentares e
lideranças com visões diferen-
tes da política e da sociedade
estando aqui”, disse Toffoli.

A ida dos parlamentares ao
STF paralisou a apreciação de
destaque da reforma da Previ-
dência, que estavam em votação
no plenário da Câmara. (Agên-
cia Brasil)

Críticas não são para destruir
reputação do Inpe, diz ministro

O ministro do Meio Ambi-
ente, Ricardo Salles, disse na
quarta-feira, (7) que as recentes
críticas feitas ao Instituto Naci-
onal de Pesquisas Espaciais
(Inpe) por membros do governo
federal, entre eles o próprio pre-
sidente Jair Bolsonaro, não vi-
sam prejudicar o órgão de pes-
quisa e desenvolvimento vincu-
lado ao Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comu-
nicações.

“As críticas não são para des-
truir entidade nenhuma. Muito
pelo contrário”, disse Salles ao
participar, esta manhã, de uma
audiência pública realizada pela
Comissão de Integração Nacio-
nal, Desenvolvimento Regional
e da Amazônia da Câmara dos
Deputados.

O ministro se referia ao caso
que resultou na substituição do
ex-diretor do Inpe, Ricardo Gal-
vão, substituído interinamente
por Darcton Policarpo Damião.
Galvão deixou o órgão após cri-
ticar declarações de Bolsonaro
sobre o trabalho do instituto. No
último dia 19, em entrevista a
correspondentes internacionais,
o presidente disse que a divul-
gação de informações sobre des-
matamento feita pelo Inpe pre-
judica o país em negociações

Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles

comerciais. Galvão afirmou que
Bolsonaro fez “acusações inde-
vidas a pessoas do mais alto ní-
vel da ciência brasileira”.

“Desde o início, dissemos
que a ideia era agregar informa-
ções oriundas de um sistema
de monitoramento de ima-
gens de alta resolução, com
precisão de três metros, e
tempo [de acompanhamento]
diário, ao contrário das do
INPE. Exatamente para agre-
gar informações mais preci-
sas e orientar mais eficaz-
mente a fiscalização. Fiscali-
zação esta que tem um déficit de
pessoal de 50% herdado da ges-
tão anterior e seu quadro funci-

onal, orçamento e planejamen-
to mal estruturado”, argumentou
o ministro.

Salles voltou a criticar o uso
dos dados de desmatamento da
Amazônia divulgados pelo Inpe.
“Grande parte da repercussão
negativa se origina aqui dentro
[do país]. São entidades ambien-
talistas,  ONGs e pseudo-cien-
tistas que estão fomentando isto
lá fora para, de maneira reversa,
pressionar o Brasil. Isto sim é
uma grande irresponsabilidade.
Não está correto disseminar a
informação de que o Brasil não
preserva seu meio ambiente,
tampouco na região Amazônia”,
disse o ministro.

“Na semana passada, fizemos
uma verificação de várias dessas
informações utilizadas por ter-
ceiros. Não foi o órgão perma-
nente, o Inpe enquanto institui-
ção, que é respeitada e deve ser
respeitada, que fez essas inter-
pretações sensacionalistas e
midiáticas. Foram aqueles que
as manipulam para criar factoi-
des, impacto na imprensa e,
quem sabe, assim conseguir
mais doações das ONGs estran-
geiras para os seus projetos pes-
soais”, afirmou Salles.

“Este percentual [de desma-
tamento da Amazônia] foi ques-
tionado por nós não para dar-
mos outro percentual, pois não
importa o número [resultado].
Importa o princípio”, acres-
centou o ministro, lembrando
que seus antecessores no car-
go nos três governos anterio-
res enfrentaram polêmicas se-
melhantes envolvendo o Inpe e
os dados relativos ao desmata-
mento na Amazônia.

“Este conflito da narrativa se
estende há muito tempo. Só que,
ao contrário do que fizemos
agora, ninguém se deu ao traba-
lho de se debruçar sobre os da-
dos e fundamentar eventuais crí-
ticas a este modelo”, disse o
ministro. (Agência Brasil)
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Câmara mantém fixação de
critérios para pagamento do BPC

Por 346 votos a 146, o Ple-
nário da Câmara dos Deputados
manteve na reforma da Previ-
dência uma medida antifrau-
de na concessão do Benefí-
cio de Prestação Continuada
(BPC). Os deputados manti-
veram a exigência, na Cons-
tituição, de que o benefício
para idosos de baixa renda seja
pago apenas a famílias com ren-
da per capita de um quarto do
salário mínimo.

Esse ponto havia sido inclu-
ído pela comissão especial de-
pois de negociação com o Mi-
nistério da Economia. A medida
deve proporcionar economia de
R$ 23,4 bilhões em dez anos
com a redução de fraudes e o fim
de questionamentos judiciais.

Agora, o Plenário discute um
destaque do PSOL para reverter

as restrições ao abono salarial.
O partido quer derrubar a regra
que limitou o pagamento do be-
nefício trabalhista a quem ga-
nha até R$ 1.364,43 por mês.
Até agora, o abono é pago a tra-
balhadores de carteira assina-
da que recebem até dois salári-
os mínimos. 

Segundo o governo, a restri-
ção permite concentrar o paga-
mento do abono para quem tem
mais necessidade. A equipe eco-
nômica prevê que a mudança gere
economia de R$ 76,4 bilhões nos
próximos dez anos. Além desse,
existem quatro destaques supres-
sivos (que retiram pontos do tex-
to) a serem votados.

Outros destaques rejeitados
Mais cedo, os deputados

mantiveram as mudanças no cál-

culo de pensões por morte,
abrindo brecha para o pagamen-
to de benefícios inferiores ao
salário mínimo caso o segurado
tenha outra fonte formal de ren-
da. Por 339 votos a 153, os de-
putados derrubaram destaque do
PCdoB que vedaria o pagamento
de pensões menores que o míni-
mo em qualquer circunstância. 

No início da tarde, o Plená-
rio derrubou, por 364 votos a
130, um destaque do PT que per-
mitiria que recolhimentos do
trabalhador abaixo do valor mí-
nimo exigido para determinada
categoria conte como mês de
efetiva contribuição. Segundo
o relator da reforma na comis-
são especial da Câmara, depu-
tado Samuel Moreira (PSDB-
SP), não é possível retirar a
regra do texto porque a mudan-

ça foi feita para impedir que o
trabalhador intermitente seja
prejudicado.

No início da madrugada,
o plenário da Câmara aprovou o
texto principal por 370 votos a
favor, 124 contra e 1 abstenção. 
Em segundo turno, são necessá-
rios também 308 votos para
aprovar a PEC, e os partidos po-
dem apresentar somente desta-
ques supressivos, ou seja, para
retirar partes do texto.

A tramitação em primeiro
turno da proposta foi concluída
no dia 13 de julho . Na ocasião,
o texto principal foi aprovado
por 379 votos a 131. Concluída
a tramitação na Câmara, a maté-
ria segue para análise do Sena-
do, onde também será analisada
em dois turnos de votação. 
(Agência Brasil)

Moro pede investigação contra
youtuber por ameaça a Bolsonaro

O ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sergio Moro, pediu
na terça-feira (6) à Polícia Federal
(PF) a abertura de inquérito contra
o youtuber conhecido como Vina
Guerrero. A PF deve apurar a su-
posta prática de crimes de ameaça,
incitação à violência e contra a hon-
ra do presidente Jair Bolsonaro.
Moro pediu ainda que a polícia ve-
rifique se há possibilidade de en-

quadrar as condutas do youtuber na
Lei de Segurança Nacional.

Vina Guerrero divulgou um
vídeo no YouTube afirmando que “não
tem mais condição de aceitar” Bol-
sonaro no poder, chamando-o de
“opressor” e “covarde”. Em seguida, 
disse que o presidente e os demais
políticos da sua família devem ser as-
sassinados. O youtuber já apagou
todos os vídeos do seu canal, que

tem mais de 6 mil inscritos.
Veja a nota do Ministério da

Justiça e Segurança Pública:
“O Ministério da Justiça e

Segurança Pública requisitou à
Polícia Federal, em 06/08/
2019, a abertura de inquérito
policial para a apuração de gra-
ves crimes de ameaça, incitação
à violência e contra a honra pra-
ticados contra o Sr. Presidente

da República, Jair Bolsonaro,
por pessoa identificada como
‘Vina Guerrero’, e que foram
efetuados por meio de vídeo di-
vulgado no Youtube. Foi ainda
solicitada, em vista da gravidade
das ameaças e da incitação à vi-
olência, a verificação de even-
tual enquadramento das condu-
tas na Lei de Segurança Nacio-
nal”. (Agência Brasil)

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1077783-23.2015.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Compra e Venda Requerente: Berta Industrial Ltda Requerido: Burger Shop Bar e Lanches
Eireli ME EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1077783-23.2015.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira
Laranjo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BURGER SHOP BAR E LANCHES EIRELI ME, CNPJ
18.285.356/0001-84, com endereço à RUA JOSE PERES, 6, CENTRO, CEP 36700-000, Leopoldina - MG,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Berta Industrial Ltda, alegando em
síntese que é credor da quantia de R$ 54.393,07, referente a aquisição pelo réu de equipamentos para
cozinha industrial cujo pagamento foi efetuado através do cheque nº 000007, Banco 104, Agência 3049,
emitido em 12 de dezembro de 2013, no valor de R$ 40.000,00, não compensado. 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 16 de julho de 2019. 08 e 09/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000278-33.2018.8.26.0299 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Jandira, Estado de São Paulo, Dr(a). DÉBORA CUSTÓDIO
SANTOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Waldemar Mendonça Pereira CPF: 806.066.958-34, que
Fundação de Rotarianos de São Paulo CNPJ: 61.370.094/0001-85 (entidade mantenedora do Colégio Rio
Branco - Unidade Granja Vianna), ajuizou Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 53.027,46 (Fevereiro/
2018), referente as mensalidades de Fevereiro à Dezembro de 2013, bem como as parcelas relativas aos Pré-
Vestibulares de Março e Abril de 2013 e as parcelas relativas aos Serviços de Abril e Julho de 2013, na
prestação de serviços educacionais. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que em
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido (ficando isento de custas
processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do
NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de conversão do mandado de citação em mandado de execução. Será
o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jandira,
aos 01 de agosto de 2019. 08 e 09/08

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1022474-46.2017.8.26.0003. Classe: Assunto: Monitória - Serviços
Profissionais Requerente: Liceu 27 de Março Ensino Fundamental Ltda Requerido: José Luis Freitas dos
Santos EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022474-46.2017.8.26.0003 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 JOSÉ LUIS FREITAS DOS SANTOS, RG
28.068.757-6, CPF 441.133.585- 91, que LICEU 27 DE MARÇO ENSINO FUNDAMENTAL LTDA lhes
ajuizou uma Ação Monitória para cobrança da quantia de R$ 30.847,34, referente a inadimplência de
mensalidades relativas aos serviços educacionais prestados pela autora. Estando o réu em lugar ignorado,
expede-se o presente edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito (acrescido de 5%
de honorários advocatícios e isenção de custas) ou ofereça embargos. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito.
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 24 de julho de 2019. 08 e 09/08

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1066958-18.2018.8.26.0002. A Dra. Claudia Carneiro Calbucci
Renaux, Juíza de Direito 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, etc... Faz saber a SAVON
TURISMO BRASIL LTDA, (nome fantasia: ENDLESS EXPERIENCE) CNPJ/MF sob o n.º 20.666.135/0001-
06) que BEST BUY HOTEL - VIAGENS LTDA ME lhes ajuizou uma Ação Monitória para cobrança da quantia
de R$ 31.224,23   (dezembro/2018). Estando a ré em lugar ignorado, expede-se o presente edital, para que
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado (acrescido de 5% de honorários advocatícios
e isenção de custas) ou ofereça embargos. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso
em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 22/07/19. 08 e 09/08

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. 

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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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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 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, APARTAMENTO 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
DESCOBER TO LOCALIZADO NO PAVIMENTO 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

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, pague 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 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

Geekie Desenvolvimento de Software S/A
CNPJ nº 14.504.986/0001-41 – NIRE 35.300.449.703

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados, na forma da lei, os Senhores Acionistas da “Companhia”, para se reunirem em AGE, a ser rea-
lizada no dia 16/08/2019, às 14 horas, na sede da Companhia, na Alameda dos Maracatins, nº 186, Indianópolis, 
São Paulo-SP, a fim de deliberarem sobre: (i) A proposta de aumento do capital social da Companhia, no valor de 
R$  10.000.000,00, mediante a emissão de 15.903 ações ordinárias, conforme discutido na reunião extraordinária 
do conselho de administração, de 06/08/2019; e (ii) A autorização ao Conselho de Administração da Companhia para 
oportunamente homologar, total ou parcialmente, o aumento de capital da Companhia, conforme descrito no item (i) 
acima; (iii) aprovação da renúncia e eleição de membros do conselho de administração da Companhia; (iv) alteração 
do endereço da sede da Companhia; e (vi) consolidação o Estatuto Social da Companhia. São Paulo, 08/08/2019. 
Claudio Eduardo Sassaki – Presidente do Conselho de Administração  (08, 09 e 10/08/2019)

Óticas Carol S.A. - CNPJ/MF nº 02.133.263/0001-02 - NIRE 35.300.359.704
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 30.07.2019

Data, Hora, Local: 30.07.2019, às 9hs, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.221, 3º andar, Conjunto 31, São 
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Luca Fadda, Presidente; Secretário: Ronaldo da Silva Pereira Junior. 
Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social, sem o cancelamento de ações, na quantia de R$49.407.487,23, 
passando o capital de R$114.500.270,76 para R$65.092.783,53, para absorção dos prejuízos acumulados levantados no 
balanço patrimonial datado de 30.06.2019, conforme previsto no artigo 173 da Lei das S.A. Após tal redução, a conta de pre-
juízos acumulados passará a registrar o valor de R$0,00. 2. Redução do capital, sem o cancelamento de ações, na quantia de 
até R$27.000.000,00 (“Limite Máximo de Redução”), passando o capital de R$65.092.783,53 para até R$38.092.783,53, 
caso reduzido o capital social com base no Limite Máximo de Redução, por ser julgado excessivo. A quantia será restituída à 
acionista na proporção de sua participação no capital social, em até 1 ano a partir da data em que se der o decurso do prazo 
previsto no artigo 174 da Lei das S.A. . 2.1. Durante o prazo de 60 dias contados da data de publicação, eventuais credores 
quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social. 2.2. 
A redução do capital social ora deliberada somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo previsto no artigo 174 da Lei das S.A., 
(i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação, ou, (ii) existindo 
oposição de algum credor, mediante pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme dis-
posto no artigo 174, § 2º, da Lei das S.A. 3. Uma vez atendidas todas as condicionantes, será convocada uma nova AGE para 
homologar a redução de capital social, com base na quantia efetivamente reduzida, observado o Limite Máximo de Redução, 
e alterar a redação do Artigo 5º do Estatuto Social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 30.07.2019. Acionista: Luxotti-
ca Brasil Produtos Óticos e Esportivos Ltda. - Alessandro Zanardo - Diretor; Luca Fadda - Diretor.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0005597- 
87.2013.8.26.0100 (USUC 92) A Doutora Aline Aparecida de Miranda,MM.Juiza de Direito da 1ªVara de Registros Públicos,do 
Foro Central Cível,da Comarca de SÃO PAULO,do Estado de São Paulo,na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) José Miguel de 
Castro Andrade,Adriano Pires de Andrade, Herdeiros de Antônio Hamilton de Castro Andrade, a saber: Maria Antônia Moss de 
Castro Andrade,José Pires de Andrade Neto,Marilza Mendonça Pires de Andrade,Antônio Hamilton de Castro Andrade Junior, 
Graça Maria Moreira Calil de Castro Andrade,Julio Cesar Moss de Castro Andrade,Simone Moura Andrioli de Castro 
Andrade,Miguel Angelo Moss de Castro Andrade,Adelianita Diniz Ferreira Andrade,Carlos Augusto Pagani;Flavio Muller,Herdeiros 
de Maria de Lourdes de Andrade Muller,a saber:Flavio de Andrade Muller,Vitoria Maria de Morais Muller,Filomena de Andrade 
Muller;Rino Roncarati,Maria Gubbeline Roncarati,Maura Marques Fernandes,Jorge Alaudino Sobral,Condomínio Residencial 
Parque Imperial,na pessoa de seu representante Dejailto Martins Pinheiro,réus ausentes,incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Aparecida Neusa dos Santos 
Floter,ajuizou ação de USUCAPIÃO,visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Mário Pereira 
Pinto,nº118,18ºSubdistrito Ipiranga-São Paulo SP,com área de 125,00m²,contribuinte nº119.341.0068-3,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 20dias,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.   [08,09] 

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ/MF n° 72.145.931/0001-99 -  
NIRE nº 35.300.194.039 - ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
EM 20 DE FEVEREIRO DE 2019 - 1. Data, Hora e Local: Realizada em 20 de fevereiro de 2019,  
às 13:00h, no endereço situado à Avenida Alphaville, 779, 5º andar (parte), Cidade de Barueri, 
Estado de São Paulo. 2. Mesa: Presidente Luciano Calabró Calheiros; e Secretária Beatriz de Moura 
Campos Mello Almada. 3. Convocação e Presença: Dispensada a convocação considerando a 
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Swiss Re Corporate Solutions 
Brasil Seguros S.A. (“Companhia”). 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição dos membros do 
Comitê de Auditoria da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a reunião pelo Presidente e, após 
a discussão da matéria da ordem do dia, foi aprovada, por unanimidade de votos e sem restrições, 
a eleição dos seguintes membros do Comitê de Auditoria da Companhia, todos com mandato até 
fevereiro de 2024: (a) Leonardo de Assis Portugal, brasileiro, casado, contador, portador da cédula 
de identidade RG nº 079932/0-1 (CRC-RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 029.268.337-50, residente 
e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Rua Helena, 285, conjuntos 
43/45, Vila Olímpia, como Presidente do Comitê de Auditoria; (b) Cristina Anne Betts, brasileira, 
casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 10.623.897, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 144.059.448-14, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São 
Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, 200, 9º andar, Jardim Paulistano, 01455-070,  
São Paulo/SP, como membro do Comitê de Auditoria; e (c) Maria Cristina Varalla Mendes, brasileira, 
casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 17.407.990-4,  
inscrita no CPF/MF sob o nº 104.461.918-09, residente e domiciliada na Cidade e Estado  
de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1931, 3º andar, São Paulo, SP,  
como membro do Comitê de Auditoria. Os membros do Comitê de Auditoria ora eleitos, declaram, 
nos termos da lei, que cumprem com as condições estabelecidas na Resolução CNSP nº 321, 
de 15 de julho de 2015 para o exercício do cargo. Referidos membros declaram ainda que não 
estão impedidos, por lei especial, de exercer as atividades para as quais foram eleitos, e nem 
foram condenados, ou estão sob efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, fé pública ou a propriedade,  
ou condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. 
Ademais, os membros do Comitê de Auditoria ora eleitos são empossados em seus cargos 
mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse arquivados na sede da Companhia. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a 
presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas: 
Mesa: Luciano Calabró Calheiros - Presidente, e Beatriz de Moura Campos Mello Almada - 
Secretária. Membros do Conselho de Administração presentes: (a) Axel Frank Brohm; (b) Ney 
Ferraz Dias, (c) Samuel Monteiro dos Santos Junior, (d) Rudolf Flunger, e (e) David Alan Cole.  
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. Beatriz de Moura Campos 
Mello Almada - Secretária. JUCESP nº 334.688/19-0 em 26/06/2019. Gisela Simiema Ceschin -  
Secretária Geral.

Bepay Instituição de Pagamento S.A. - CNPJ/MF n° 24.313.102/0001-25 - NIRE 35.300.489.420
Assembleia Geral Ordinária

1. Data, Horário e Local: Em 29.04.2019, às 13 horas, na sede social da Bepay Instituição de Pagamento S.A. (“Companhia”), 
Barueri/SP, na Alameda Rio Negro, 585, 1º andar, conjunto 13, Edifício Jaçari, Bloco A, Alphaville, CEP: 06454-000. 2. 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do §4° do Artigo 124 da Lei n° 6.404/76, tendo 
em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se verifi ca pelas assinaturas no Livro de Presença 
de Acionistas. 3. Composição da Mesa: Presidente: Paulo Renato Della Volpe; Secretário: Eduardo Kisahleitner. 4. Ordem 
do Dia e Deliberações: As matérias da Ordem do Dia da AGO foram colocadas em votação. Pela unanimidade de votos 
dos acionistas presentes, representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, e sem reservas, foram tomadas 
as seguintes deliberações: 4.1. Registrar que a ata que se refere à presentes Assembleias será lavrada na forma de sumário e 
publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o § 1º do Artigo 130 da Lei 6.404/76. 4.2. Aprovar, 
depois de examinados e discutidos, o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras e Contábeis da Companhia, 
todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018. 4.3. Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, 
Diretor Presidente o Sr. Alexandre Ferrari, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 22.433.830-4, emitida pela 
SSP-SP, CPF/MF 131.950.318-76, e para o cargo de Diretor Vice-Presidente o Sr. Paulo Renato Della Volpe, brasileiro, 
casado, empresário, C.I.R.G. 10.948.675-4, emitido pela SSP-SP, e CPF/MF 119.360.868-67; ambos com endereço comercial 
em Barueri/SP, na Alameda Rio Negro, 585, bloco A, conjuntos 13 - Parte, Alphaville, CEP: 06454-000, os quais serão investidos 
nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração 
de desimpedimento prevista em lei, com mandato até a AGO da Companhia de 2021, permitida a reeleição. 4.4. Aprovar a 
reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, Presidente do Conselho de Administração Sr. Paulo 
Renato Della Volpe, brasileiro, casado, empresário, C.I.R.G. 10.948.675-4, emitido pela SSP-SP, e CPF/MF 119.360.868-
67; e como Conselheiros o Sr. Fábio Agostinho Cabral Fonseca, brasileiro, empresário, casado, residente e domiciliado 
em São Paulo/SP, C.I.R.G. 24.883.697, emitida pela SSP-SP e CPF/MF 257.671.878-78 e Sr. Marcus Schalldach, brasileiro, 
casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, RG 17.005.102-X, SSP/SP, CPF 131.846.318-18 ambos 
com endereço comercial na cidade de Barueri/SP, na Alameda Rio Negro, 585, bloco A, conjuntos 13 - Parte, Alphaville, CEP: 
06454-000, que serão investidos no cargo mediante assinatura do termo de posse no livro próprio, oportunidade em que fará 
a declaração de desimpedimento prevista em lei, para mandato até a AGO de 2021, sendo permitida a reeleição. 4.5. Deixar de 
eleger os membros do Conselho Fiscal por não ter sido formulado o pedido de que trata o Artigo 161, § 2º da Lei 6.404/76. 4.6. 
Manter a remuneração mensal global dos administradores nos mesmos valores, conforme estabelecido na AGO da Companhia, 
realizada em 18.11.2016, ou seja, em R$24.000,00. 4.7. Consolidar o Estatuto Social da Companhia na forma do Anexo I. 
Encerramento: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois 
de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Barueri, 29.04.2019. 5. Assinaturas: Paulo Renato Della Volpe 
– Presidente da Assembleia; Eduardo Kisahleitner – Secretário da Assembleia; Acionistas: Maximizar Empreendimentos e 
Participações Ltda (p. Paulo Renato Della Volpe e Alexandre Ferrari) e 2CA Participações Ltda (p. Carlos Augusto Leite 
Netto e Carlos André Branco Guimarães). Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. Eduardo 
Kisahleitner - Secretário. JUCESP 420.570/19-6 em 01.08.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PHD Construções Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ: 57.214.363/0001-47
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)

ATIVO 2018 2017
Ativo circulante 3.689.465,97 6.675.290,03
Disponível 433.331,48 460.335,35
Contas a receber 101.497,86 135.806,00
Recursos em poder de parceiro 116.708,69 148.801,46
Outros créditos 11.822,34 6.661,27
Imóveis destinados a venda 3.010.874,93 5.909.760,69
Despesas do exercício seguinte 15.230,67 13.925,26
Ativo não circulante 33.863.858,10 31.540.829,78
Investimentos 21.005.724,20 21.870.217,70
Imobilizado 946.798,12 1.094.673,19
Depreciação acumulada (656.767,91) (614.299,09)
Intangível 4.838,00 4.838,00
Propriedade para investimento 12.563.265,69 9.185.399,98
Total do ativo 37.553.324,07 38.216.119,81 
Demonstrações do Resultado Abrangente 2018 2017
Lucro (prejuízo) do exercício 642.460,19 3.706.630,08 
Total do resultado abrangente do exercício 642.460,19 3.706.630,08

Demonstrações do Resultado 2018 2017
Receita bruta 1.391.639,47 529.058,67
Receita de imóveis vendidos 425.777,27 39.754,24
Receita de aluguéis 965.862,20 489.304,43
Tributos sobre faturamento (50.794,86) (19.310,64)
COFINS/PIS sobre faturamento (50.794,86) (19.310,64)
Receita líquida 1.340.844,61 509.748,03
Custos das vendas (56.117,60) (2.534,78)
Custos dos imóveis vendidos (56.117,60) (2.534,78)
Lucro bruto 1.284.727,01 507.213,25
Despesas/receitas (564.823,17) 3.231.153,85
Despesas com pessoal (40.346,15) (100.783,66)
Despesas administrativas (1.185.477,20) (938.438,52)
Despesas tributárias (123.036,18) (269.889,63)
Despesas com veículos (21.116,96) (29.135,59)
Despesas com empreendimentos (63.789,67) (10.834,73)
Despesas fi nanceiras (605.693,58) (392.664,14)
Receitas fi nanceiras 9.437,76 18.827,12 
Resultado de participação societária 1.465.198,81 4.954.073,00 
Outras despesas/ receitas 30.249,90 17.222,03
Outras receitas 30.249,90 17.222,03
Resultado antes CSLL/ IRPJ 750.153,74 3.755.589,13 
Imposto de renda e contribuição social (107.693,55) (48.959,05)
Lucro (prejuízo) do exercício 642.460,19 3.706.630,08

Muriel Matalon - Diretora Presidente
Marlene Teixeira Gama - Contabilista - CRC- TC 1SP 074123/O-8

“As notas explicativas, encontram-se
arquivadas e à disposição na Empresa”

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2018 2017
Passivo circulante 7.637.969,80 7.474.280,31
Fornecedores 104.964,47 135.355,40
Obrigações fi scais 69.472,64 10.948,93
Obrigações trabalhistas 2.289,60 2.248,80
Débitos de partes relacionadas 1.500.000,00 1.444.713,94
Empréstimos e fi nanciamentos 5.499.245,34 4.623.608,58
Outros débitos 461.997,75 88.757,75
Antecipação de lucros - 1.168.646,91
Passivo não circulante 16.687.200,08 19.551.995,66
Outros débitos 83.488,32 138.283,90
Distribuição de lucros a pagar 16.603.711,76 19.413.711,76
Patrimônio líquido 13.228.154,19 11.189.843,84
Capital social 7.925.568,00 7.925.568,00
Adiantamento para futuro aumento de capital 1.200.000,00 -
Reserva de Lucros 3.907.249,40 3.264.275,84
Reserva Legal 195.336,79 -
Total do passivo e do patrimônio líquido 37.553.324,07 38.216.119,81

Balanços Patrimoniais

Construconsulting Consultoria em Processos S/A
CNPJ nº 23.190.815/0001-86

Escritura de Constituição de Subsidiária Integral
Saibam quantos esta virem que, aos 02/07/2015, no 3° Tabelião de Notas Mates Brandão Machado, na Avenida Paulista 2073 - Horsa II - 19° Andar, 
São Paulo/SP, como Outorgante: Poliview Tecnologia S/A, com sede e foro, na Avenida Paulista, 2.073, 20° Andar, Conjunto 2002, Sala 01, Horsa II, 
São Paulo/SP, CNPJ/MF n° 67.385.476/0001-69, com seu ato constitutivo registrado e arquivado na JUCESP/NIRE 35300418972 e consolidação regis-
trada sob n° 507.363/14-0, em 15/05/2012, neste ato, representada nos termos do artigo 20, de seu Estatuto, por seu diretor Presidente: Eduardo 
Meca de Lima, RG n° 11.192.865-5, CPF/MF n° 003.922.618-20, eleito pela Ata AGOE realizada 31/10/2014 registrada na JUCESP n° 507.363-14-0 o qual 
declara sob as penas da lei, civil e criminalmente, não haver mudança na representação. Deliberações: (1) - a Outorgante e Reciprocamente Outor-
gada, Poliview Tecnologia S/A, em conformidade com o deliberado em sua AGO de 31/10/2014, decidiu constituir uma subsidiária integral, como 
permitido pelo artigo 251 da Lei 6.404/76, com modifi cações introduzidas pela Lei 9.457/97, e modifi cações introduzidas pela Lei 11.941/09; (2) - que 
se denominará Construconsulting Consultoria em Processos S/A, e que terá por objeto a consultoria especializada na indústria da construção civil, 
gestão de projetos, a promoção de palestras, cursos e treinamentos na área de consultaria na indústria de construção civil e participação societária 
em outras empresas; (3) - a subsidiária integral, ora constituída, terá o capital social de R$10.000,00 inteiramente subscrito neste ato por ela; (4) - a 
subsidiária integral, constituída por esta escritura, sob a forma de sociedade anônima, se regerá pela Lei 6.404/76, com as alterações introduzidas pela 
Lei 9.457/97, e modifi cações introduzidas pela Lei 11.941/09, e demais legislação aplicável e, em especial, pelo estatuto a seguir transcrito, aceito e 
aprovado: Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Prazo de Duração - Artigo 1°. A Construconsulting Consultoria em Pro-
cessos S/A é uma sociedade anônima de capital fechado, que se regerá pelas disposições deste Estatuto e pela Lei 6.404/76, com suas posteriores 
alterações. Artigo 2°. A Companhia terá sua sede na Avenida Paulista, 2.073, Horsa II, 17° Andar, Conjunto 1701, Sala B, São Paulo/SP. § único - A 
Companhia poderá abrir fi liais em qualquer parte do território nacional, mediante deliberação da Diretoria. Artigo 3°. O objeto social é a consultoria 
especializada na indústria da construção civil, gestão de projetos, a promoção de palestras, cursos e treinamentos na are consultoria na indústria de 
construção civil e participação societária em outras empresas. Artigo 4°. O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado. Capítulo II 
- Capital e Ações - Seção I - Capital Social - Artigo 5°. O Capital Social é de R$10.000,00 dividido em 10.000 ações, todas ordinárias, sem valor nomi-
nal, nominativas distribuídas conforme o livro de Ações. §1º. O capital social da Companhia foi integralmente subscrito na sua constituição, contudo, 
somente foi integralizado 10% do capital social, equivalente ao valor de R$1.000,00 conforme comprovante de depósito autenticado pelo Banco do 
Brasil. §2º. O saldo remanescente do capital social, no valor de R$9.000,00 será integralizado no prazo de 90 dias contados da data de constituição da 
Companhia. Artigo 6°. As ações são indivisíveis em relação à Companhia. Artigo 7°. Cada ação ordinária confere direito a um voto nas deliberações 
da Assembleia Geral. Artigo 8°. As ações nominativas serão registradas no Livro de Registro de Ações Nominativas e as suas transferências serão 
efetuadas por meio de termos lavrados no Livro de Transferência de Ações Nominativas, assinados e datados pelo Cedente e o Cessionário ou seus 
procuradores, ou mediante registro do instrumento, judicial ou extrajudicial, que fundamentou a transferência. Artigo 9°. No caso de reembolso das 
ações, previsto em lei, o valor do reembolso será calculado com base no patrimônio líquido das Ações, de acordo com o último balanço aprovado na 
Assembleia Geral, segundo critérios de avaliação do ativo e passiva fi xados na Lei das Companhias Anônimas e com os princípios contábeis geral-
mente aceitos. Artigo 10. A Assembleia Geral que autorizar o aumento de capital social, mediante a subscrição de novas Ações, disporá acerca das 
determinações a serem observadas quanto ao preço e ao prazo de subscrição, quanto à forma de integralização e à cessão do direito de preferência, 
observadas as disposições legais e as previstas no Estatuto Social. Capítulo III - Administração - Artigo 11. A Companhia será administrada por uma 
Diretoria composta de 2 membros, isoladamente, um sob a designação de Diretor Presidente e outro sob a designação de Diretor Vice-Presidente, 
ambos residentes no pais, acionistas ou não, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição. §1º. Se a Assembleia Geral de eleição não ocorrer por 
qualquer motivo, o mandato dos Diretores será prorrogado até a eleição de novos membros. §2º: A investidura far-se-á por, lavratura no Livro de 
Registro de Atas das Reuniões da Diretoria dos respectivos Termos de Posse. §3º. Os Diretores poderão receber um pró-labore mensal, que será esti-
pulado pela Assembleia Geral e será fi xado segundo a complexidade das atividades exercidas por eles. Artigo 12. Compete ao Diretor Presidente 
exercer as atribuições que a lei e o Estatuto Social lhe conferirem, podendo praticar todos os atos necessários à gestão da Companhia e ao seu fun-
cionamento regular, especialmente: (a) representar a Companhia em juízo e fora dele; (b) convocar reuniões da Diretoria quando julgar conveniente; 
(c) administrar a Companhia em todas as suas atividades operacionais; (d) representar a Companhia na prática de atos e negócios jurídicos; (e) no-
mear procuradores, nos termos do (f) desempenhar quaisquer outras funções ou atividades que lhe possam ser especifi camente atribuídas pela As-
sembleia Geral; (g) abrir e encerrar fi liais; (h) contratar e demitir - empregados; (i) determinar o levantamento de balanços patrimoniais e declarar a 
distribuição de dividendos. §Único. Compete ao Diretor Vice-Presidente auxiliar o Diretor Presidente em suas funções e substitui-lo em caso de va-
cância. Artigo 13. Dentro dos limites de seus poderes, a Diretoria poderá nomear procuradores para representar a Companhia em determinados 
atos, especifi cando pormenorizadamente os poderes outorgados e o prazo de validade nos respectivos instrumentos de procuração. §Único. O 
mandato judicial poderá ser concedido por prazo indeterminado. Capítulo IV - Assembleia Geral - Artigo 14. As atribuições conferidas por lei e pelo 
presente Estatuto Social, à Assembleia Geral, serão exercidas pela acionista única, representada na forma, do seu Estatuto Social. Artigo 15. A Assem-
bleia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social para: (a) tomar as contas dos adminis-
tradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras; (b) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; (c) 
deliberar sobre a destinação do lucro liquido do exercício e a distribuição de dividendos; (d) eleger os membros da Diretoria. §1º. A Assembleia Geral 
reunir-se-á extraordinariamente sempre que as circunstâncias assim exigirem, para tratar de qualquer matéria que não esteja elencada nos itens 
acima. §2º. É permitida a realização simultânea de AGOs e AGEs. Artigo 16. Será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecem todos 
os acionistas ou que se declararem por escrito, antecipadamente, cientes de sua data, local e pauta. Artigo 17. As atas das Assembleias Gerais serão 
Lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conterão a transcrição apenas das deliberações tomadas, a não 
ser que ocorra uma das hipóteses contidas no artigo 130, § 1°, alíneas “a” ou “b”, da Lei 6.404/76. Artigo 18. -As Assembleias Gerais serão instaladas 
e presididas pelo Diretor Presidente, a quem caberá a escolha de um Secretário para compor a mesa. Artigo 19. As Assembleias Gerais ocorrerão 
preferencialmente na sede da Companhia, devendo os administradores, ou aqueles outros que a convocarem, justifi car a escolha de outro local. 
Artigo 20. O acionista poderá ser representado nas assembleias por procurador constituído há menos de 1 ano, que seja acionista, administrador da 
companhia ou advogado. Capítulo V - Disposições Econômicas e Financeiras - Seção I - Exercício Social e Demonstrações Financeiras - Artigo 
21. O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 dezembro de cada ano, quando serão levantadas as demonstrações fi nanceiras, 
com observância das disposições legais pertinentes. Artigo 22. A Companhia poderá levantar balanços patrimoniais intercalares, durante o curso do 
exercício social e distribuir dividendos intermediários com base nos lucros apurados, em tais balanços e em reserva de lucros acumulados. Seção II 
- Reservas - Artigo 23. Será destinado para a constituição da reserva legal 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, até o limite de 20% 
do capital social. Seção III - Dividendos - Artigo 24. A Companhia pagará um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro liquido do exercício. 
Capítulo VI - Dissolução e Liquidação - Artigo 25. A Companhia dissolver-se-á, e liquidar-se-á, por deliberação unânime de seus acionistas ou nos 
casos previstos em Lei. §Único - A Assembleia Geral estabelecerá o método de liquidação e elegerá o(s) liquidante (s). Capitulo VII - Disposições 
Gerais e Finais - Artigo 26. Todos os litígios por ventura existentes entre os acionistas ou entre eles e a Companhia serão resolvidos no Foro da Co-
marca da Cidade de São Paulo/SP”. (5) - nomeados para a diretoria, os seguintes membros: Eduardo Meca de Lima, e Júlio César Ferreira Costa, RG n° 
20.135.974 SSP/SP e CPF/MF n° 160.505.808-47, que passam á agregar todas as prerrogativas inerentes a função. (6) - cumpridos todos os requisitos 
e formalidades legais para a constituição da Construconsulting Consultaria em Processos S/A, dava a Outorgante e Reciprocamente Outorgada, Po-
liview Tecnologia S/A, em sua condição de acionista controladora, dessa subsidiária integral, e não houve instalação do Conselho Fiscal no presente 
exercício. (7) - nos termos do artigo 130, §,3° da Lei 6.404/76, esta ata foi lavrada em forma de sumário. (8) - todas as despesas com a presente escri-
tura pública de constituição dessa sua subsidiária integral, incluindo emolumentos de Tabelião, custas do Estado, e registrado da mesma na JUCESP, 
correrão por conta exclusiva dela, Outorgante e Reciprocamente Outorgada. (9) - em conformidade com o Provimento n° 13/2012 da Corregedoria 
Geral da Justiça/SP, através do site: “http://www.indisponibilidade.orq,br/” e extraídos os Relatórios de Consulta de Indisponibilidade do Outorgante 
com resultado Negativo. (10) - nos termos do artigo 81 da Lei 6.404/76 o depósito no valor equivalente a 10% do capital subscrito, no montante de 
R$1.000,00 foi efetuado por ela em nome da subsidiária integral, em constituição, nos termos do artigo 88, § 2° “d” da Lei 6.404/76, junto ao Banco do 
Brasil, tendo sido declarado que o depósito se refere à 10% do capital social da subsidiária integral, subscrito e integralizado em dinheiro, em cum-
primento ao disposto no artigo 80, incisos II e III da Lei 6.404/76, e que o restante será integralizado em até 90 dias da constituição da sociedade, que 
só poderá levantá-lo após haver adquirido personalidade jurídica com o arquivamento da presente escritura da ‘sociedade em organização na JU-
CESP. Declaração de desimpedimento: Os diretores, eleitos e empossados neste ato como diretores presidente e vice-presidente, declaram nos 
termos do artigo 38, III, da Lei 4.726/65, dos artigos 71, III, e 74, IV, do Decreto 57.651/66, do artigo 2° do Decreto 65.400/69, do artigo 147, §§ 1° e 2°, 
da Lei 6.404/76, e do artigo 1011, § 1°, do Código Civil, Lei 10.406/02, não estão incursos em nenhuma das proibições, restrições e crimes que os im-
peçam de exercer atividade mercantil e a administração da sociedade ora constituída, nem tão pouco estão impedidos por lei especial, por condena-
ção a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente Ata, que lida e achada conforme vai assi-
nada por todos os presentes. São Paulo, 02/07/2015. Diretores eleitos: Eduardo Meca de Lima e Júlio César Ferreira Costa. Acionista: Poliview
Tecnologia S/A. Testemunha: Fabio Alves Fernandes - Substituto do 3º Tabelião de Notas. JUCESP/NIRE n° 35300481682 em 01/09/2015.
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SWISS RE CORPORATE SOLUTIONSBRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ/MF nº 72.145.931/0001-99 - 
NIRE nº 35.300.194.039 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14 de Fevereiro 
de 2019 - Data, Hora e Local: Aos quatorze dias do mês de fevereiro de 2019, às 10h, na sede 
social da Companhia, localizada na Avenida Paulista, n° 500, 6º andar, conjuntos 61, 62 e 63,  
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). Constituição da Mesa: Presidente:  
Sr. Luciano Calabró Calheiros; e Secretária: Sra. Beatriz de Moura Campos Mello Almada. 
Convocação: Dispensada a convocação nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76  
(“Lei das S/A”), tendo em vista a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do 
capital social da Companhia. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, 
conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Ordem do Dia: (1) Destituição 
do Sr. João Pinheiro Nogueira Batista como membro do Conselho de Administração da 
Companhia; e (2) Eleição dos Srs. David Alan Cole e Ney Ferraz Dias, como membros o Conselho 
de Administração da Companhia. Deliberações: Examinando o item constante da ordem do dia, 
os acionistas presentes tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade: (1) Destituir o Sr. 
João Pinheiro Nogueira Batista, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade  
RG nº 36.605.155-6, inscrito no CPF/MF sob nº 546.600.417-00, residente e domiciliado na Cidade 
e Estado de São Paulo, do cargo de Membro do Conselho de Administração; (2) Em razão do 
item (1) acima, eleger o Sr. David Alan Cole, holandês, casado, gerente de riscos, portador do 
passaporte nº BKB9BKK17, inscrito no CPF/MF nº 219.070.538-08, residente e domiciliado na 
Cidade de Kilchberg, em Zurique, na Suíça, com escritório em Mynthenquai 50/60, 8022, em Zurich, 
na Suíça, para o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia. Em razão da 
renúncia do Sr. Marco Antonio Messere Gonçalves ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de 
Administração, apresentada à Companhia em 14 de novembro de 2018, eleger o Sr. Ney Ferraz 
Dias, brasileiro, casado, securitário, portador da cédula de identidade RG nº 58.055.565-3/SSP-SP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 813.465.577-72, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, com escritório na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, na Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 
Ambos os eleitos terão mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deverá 
examinar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. (2.a) Os membros 
do Conselho de Administração ora eleitos declaram, sob as penas da lei que não estão impedidos, 
por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados, ou estão 
sob efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato; ou contra a economia popular, fé pública ou a propriedade, ou condenação a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Ademais, os membros ora eleitos 
são empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados 
no Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração; e (2.b) Os membros do 
Conselho de Administração da Companhia declaram que conduzirão a administração da Companhia 
de acordo com os termos e condições previstos na lei aplicável, no acordo de acionistas arquivado na 
sede social da Companhia e no estatuto social da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente: Luciano Calabró 
Calheiros; Secretária: Beatriz de Moura Campos Mello Almada. Acionistas: Swiss Re Corporate 
Solutions Ltd, representada por seus procuradores Eduardo Fabiano Alves da Silva e Beatriz de 
Moura Campos Mello Almada; e Bradesco Seguros S/A, representada por seus Diretores Srs. Ivan 
Luiz Gontijo Junior e Vinicius Marinho da Cruz. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio 
da Companhia. São Paulo, 14 de fevereiro de 2019. Beatriz de Moura Campos Mello Almada - 
Secretária. JUCESP nº 331.506/19-1 em 19/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Demonstrações das 
mutações

Capital 
social

Prejuízos 
acumulados Total

Em 01/01/2017 1.067.500,00 (7.617.797,16) (6.550.297,16)
Resultado do exercício - (4.432.966,33) (4.432.966,33)
Em 31/12/2017 1.067.500,00 (12.050.763,49) (10.983.263,49)
Resultado do exercício - (4.262.365,68) (4.262.365,68)
Em 31/12/2018 1.067.500,00 (16.313.129,17) (15.245.629,17)

Balanços patrimoniais / Ativo 2018 2017
Circulante 1.307.532,37 1.312.001,05
  Caixa e equivalentes de caixa 73.918,79 83.561,56
  Contas a receber 94.552,00 94.552,00
  Impostos a recuperar 669.081,84 669.081,84
  Despesa antecipada 460.160,19 460.160,19
  Outras contas a receber 9.819,55 4.645,46
Não circulante 1.673.747,12 1.666.720,15
  Empréstimos e outros valores 1.579.800,79 1.536.145,33
  Imobilizado 93.946,33 130.574,82
Total do ativo 2.981.279,49 2.978.721,20

Balanços patrimoniais / Passivo e PL 2018 2017
Circulante 62.113,98 64.842,71
  Contas a pagar 31.178,38 32.475,64
  Salários, encargos e provisões 26.997,90 13.123,49
  Impostos e contribuições a pagar 3.937,70 19.243,58
Não Circulante 18.164.794,68 13.897.141,98
  Empréstimos empresas ligadas 18.164.794,68 13.897.141,98
Patrimônio líquido (15.245.629,17) (10.983.263,49)
  Capital social 1.067.500,00 1.067.500,00
  Prejuízos acumulados (16.313.129,17) (12.050.763,49)
Total do passivo 2.981.279,49 2.978.721,20

Demonstrações do resultado 2018 2017
Despesas operacionais
  Administrativas e gerais (2.472.149,96) (2.871.757,62)
Resultado operacional antes do
  resultado financeiro (2.472.149,96) (2.871.757,62)
Resultado financeiro
  Receitas financeiras 0,06 1.683,58
  Despesas financeiras (1.790.215,78) (1.549.927,66)

(1.790.215,72) (1.548.244,08)
Resultado antes do IR e CS (4.262.365,68) (4.420.001,70)
  Imposto de renda e contribuição social - (12.964,63)
Resultado líquido do exercício (4.262.365,68) (4.432.966,33)

Demonstrações dos fluxos 2018 2017
Lucro líquido do período (4.262.365,68) (4.432.966,33)
Itens que não afetam o caixa operacional
  Depreciação e amortização 36.628,49 38.231,04

36.628,49 38.231,04
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Aumento) ou redução em ativos
  Créditos tributários - 596,65
  Demais contas a receber (5.174,09) 9.040,63
  Depósitos judiciais - 21.361,76
Aumento ou (redução) em passivos
  Fornecedores (1.297,26) (15.214,91)
  Salários e obrigações sociais 13.874,41 (24.272,68)
  Impostos, taxas e contribuições a pagar (15.305,88) (54.993,04)
  Partes relacionadas 4.267.652,70 4.009.106,20
(=) Caixa líquido das atividades operacionais 34.012,69 (449.110,68)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
  Empréstimos e mútuo (43.655,46) 484.503,08
(=) Caixa líquido das atividades
  de financiamentos (43.655,46) 484.503,08
Aumento (redução) líquido de caixa (9.642,77) 35.392,40
Caixa no início do período 83.561,56 48.169,16
Caixa no final do período 73.918,79 83.561,56
Aumento (redução) líquido de caixa (9.642,77) 35.392,40

Gianvincenzo Coppi - Administrador - CPF nº 213.092.708-48
Ronaldo Pires da Silva  - Contador - CRC nº 1SP 164.536/O-7 

GHELLA S.P.A. DO BRASIL
CNPJ nº 08.810.073/0001-50

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro - Valores expressos em reais

As Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis encontram-se
na Sucursal do Brasil.
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Torakemie Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 30.773.560/0001-40 – NIRE 35.235.283.885

Ata da Assembleia Geral de Transformação de Sociedade Empresária Limitada 
em Sociedade por Ações realizada em 04 de setembro de 2018

Aos 04/09/2018, às 9h00, na sede da Sociedade, na Avenida Leonor de Oliveira nº 492, sala 2, Mairiporã-SP, reuniram-se: 
Ed Ungaro, RG nº 19.120.480-8/SSP-SP e CPF nº 100.016.318-02, e Czarina Charlotte de Felipe Reis, RG nº 44.967.659-6/
SSP-SP e CPF nº 310.182.718-30, únicos sócios da sociedade empresária limitada Torakemie Participações Ltda., CNPJ 
nº 30.773.560/0001-40 com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob NIRE 35.235.283.885. Mesa: Czarina 
Charlotte de Felipe Reis, Presidente; Ed Ungaro, Secretário. Deliberações tomadas por unanimidade de votos: 1. Resolvem 
aprovar a transformação do tipo social, de limitada empresária para anônima, continuando com o mesmo objetivo social, 
tudo de modo a não haver solução de continuidade nos negócios ora em curso, mantendo todos os direitos e obrigações que 
compõem o patrimônio social, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei nº 6.404/76, sendo a proposta unanimemente 
aprovada e decidindo-se que o capital, integralizado neste ato, da sociedade anônima, será de R$ 1.000,00, dividido em 
1.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, a ser atribuída aos 
acionistas na mesma proporção das quotas anteriormente detidas, portanto, cada 1 quota representativa do capital social 
da sociedade é ora convertida e passa a corresponder a 1 ação ordinária da sociedade anônima, permanecendo inalterada 
a participação dos sócios no capital social, ser devidamente registrada no Livro de Registro de Ações da Companhia. 2. 
Outrossim, por se encontrar o capital da sociedade já inteiramente realizado, foi esclarecido estar a sociedade anônima 
dispensada de efetuar o depósito previsto no inciso III do artigo 80 da Lei nº 6.404/76. 3. Foi aprovada também que a 
sociedade anônima passe a se denominar Torakemie Participações S.A. 4. Uma vez definitivamente transformada a 
sociedade em sociedade anônima, a mesma passará a ser regida de acordo com Estatuto Social transcrito no Anexo I à 
presente, rubricado por todos os acionistas, aprovado por todos os presentes. 5. Em prosseguimento foi elaborado e assinado 
o anexo Boletim de Subscrição do capital social, cuja via original passa a fazer parte integrante e indissociável da presente, 
como Anexo II. 6. Cumpridas todas as formalidades legais, ficou definitivamente transformada a sociedade em Sociedade 
Anônima e como providência final da reunião, era necessário que se procedesse à eleição dos primeiros administradores. 
Verificou-se por unanimidade, a eleição dos seguintes administradores: Ed Ungaro e Czarina Charlotte de Felipe Reis, 
ambos acima qualificados, para o cargo de Diretor Presidente, para compor a Diretoria, com mandato até a AGO, a realizar-
-se em 2.021 e com remuneração global anual a ser definida oportunamente pelos Srs. Acionistas, ficando os Diretores desde 
já empossados, independentemente de qualquer caução. 7. Foi ainda concedida ampla autorização à Diretoria eleita para 
que tomasse as providências iniciais de arquivamento da presente ata perante o Registro do Comércio e inscrição perante 
as diversas repartições e autoridades públicas onde seu cadastro se fizer necessário. 8. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Mairiporã-SP, 04/09/2018. Assinaturas: Mesa: Czarina Charlotte de 
Felipe Reis – Presidente; Ed Ungaro – Secretário. Anexo I – Estatuto Social. Artigo 1º. Torakemie Participações S.A. é 
uma sociedade por ações, com prazo de duração indeterminado, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas 
disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404/76, e suas alterações posteriores (“Lei das S.A.”). Sede Social. 
Artigo 2º. A Sociedade tem sede e foro na Avenida Leonor de Oliveira nº 492, sala 2, Mairiporã-SP, podendo manter filiais e 
escritórios de representação em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da Diretoria. Objeto Social. 
Artigo 3º. O objeto social consiste na prática das seguintes atividades: a participação no capital de outras sociedades 
empresárias, na qualidade de sócia ou acionista, bem como a administração, direta ou indireta, das respectivas sociedades. 
Capital Social. Artigo 4º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 1.000,00 dividido em 1.000 ações 
ordinárias nominativas e sem valor nominal. § Único. A cada ação ordinária corresponderá o direito a um voto nas delibera-
ções da Assembleia Geral. Assembleia Geral de Acionistas. Artigo 5º. As Assembleias Gerais realizar-se-ão ordinariamente 
uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, a fim de que sejam discutidos 
os assuntos previstos em lei. Artigo 6º. As Assembleias Gerais Extraordinárias serão realizadas sempre que necessário, 
quando os interesses sociais assim o exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto Social ou da legislação 
aplicável exigirem deliberação dos Acionistas. Artigo 7º. As Assembleias Gerais, Ordinárias ou Extraordinárias, serão convo-
cadas por qualquer dos Diretores e presididas pelo Acionista indicado entre os presentes que, por sua vez, deverá indicar, 
dentre os presentes, o Secretário. Artigo 8º. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos 
presentes, ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A. ou neste Estatuto Social, não se computando os votos em branco 
ou abstenções. § 1º. A Assembleia Geral só poderá deliberar a respeito de assuntos da ordem do dia, constantes do respec-

tivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A.. § 2º. As atas das Assembleias deverão ser 
lavradas no livro de Atas das Assembleias Gerais, na forma de sumário dos fatos ocorridos, e publicadas com omissão das 
assinaturas. Administração da Sociedade. Artigo 9º. A administração da Sociedade compete à Diretoria, que terá as atri-
buições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social, estando os Diretores dispensados de oferecer garantia para o 
exercício de suas funções. § 1º. Os membros da Diretoria tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos termos no 
livro próprio, permanecendo em seus cargos até a posse de seus sucessores. § 2º. A Assembleia Geral de Acionistas deverá 
estabelecer a remuneração total dos membros da Diretoria, cabendo a esta deliberar sobre a sua distribuição entre seus 
membros. Diretoria. Artigo 10. A Diretoria será composta por no mínimo 2 e, no máximo, 4 Diretores, acionistas ou não, 
residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, e por esta destituíveis a qualquer tempo, para um mandato 
de 3 anos, permitida a reeleição, sendo um membro denominado Diretor Presidente e os demais membros Diretores, sem 
designação específica. § Único. No caso de vacância de cargo da Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pela 
Assembleia Geral, a ser convocada no prazo de 10 dias, contados da vacância. Artigo 11. Compete à Diretoria a represen-
tação da Sociedade, ativa e passivamente, bem como a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administra-
ção dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei ou no presente Estatuto Social. Artigo 12. Observadas as 
disposições contidas no presente Estatuto Social, a representação da Sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, 
perante terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou municipais, compete ao Diretor Presidente, agindo isoladamente, 
ou ao Diretor Presidente agindo em conjunto com qualquer outro Diretor sem designação específica, ou, ainda, aos procu-
radores nomeados pelo Diretor Presidente, com poderes específicos para a prático do ato. § 1º. As procurações outorgadas 
em nome da Sociedade o serão sempre pelo Diretor Presidente, devendo especificar os poderes conferidos e, com exceção 
daquelas para fins judiciais, deverão ter um período máximo de validade de 1 ano. § 2º. Na ausência de determinação de 
período de validade nas procurações outorgadas pela Sociedade, presumir-se-á que as mesmas foram outorgadas pelo prazo 
de 1 ano. Artigo 13. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer 
acionista, Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos 
aos objetivos sociais, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral. Artigo 14. A Diretoria reunir-se-á 
sempre que necessário, mediante convocação por qualquer dos Diretores, com antecedência mínima de 3 dias, devendo 
constar da convocação a data, horário e os assuntos que constarão da ordem do dia. As atas correspondentes serão lavradas 
no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. As reuniões da Diretoria serão instaladas mediante o comparecimento da maio-
ria de seus membros. As decisões das reuniões da Diretoria deverão ser tomadas pela maioria dos votos dos membros 
presentes. Conselho Fiscal. Artigo 15. O Conselho Fiscal terá caráter não-permanente, sendo instalado nos exercícios sociais 
em que houver solicitação dos Acionistas, conforme previsto em lei. Artigo 16. O Conselho Fiscal, quando instalado, será 
composto por no mínimo 3 e no máximo 5 membros e por igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, sendo 
permitida a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato previstos em lei. § Único. A remuneração dos membros do 
Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral que os eleger. Exercício Social e Lucros. Artigo 17. O exercício 
social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que o balanço e as demais 
demonstrações financeiras deverão ser preparados. § 1º. Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 
5% para a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital social. § 2º. Os Acionistas têm direito a um 
dividendo anual não cumulativo de pelo menos 25% do lucro líquido do exercício, nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76. 
§ 3º. O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral, 
observada a legislação aplicável. § 4º. A Sociedade poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em períodos menores, em 
cumprimento a requisitos legais ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos inter-
mediários ou intercalares, mediante deliberação da Diretoria, os quais, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo 
mínimo obrigatório, acima referido, observados os limites da legislação aplicável. § 5º. Observadas as disposições legais 
pertinentes, a Sociedade poderá pagar a seus Acionistas, por deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, juros sobre o 
capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Liquidação. Artigo 18. A Sociedade será 
liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão competente para determinar o modo de liquidação 
e indicar o liquidante. Artigo 19. Em tudo o que for omisso o presente Estatuto Social, serão aplicadas as disposições legais 
pertinentes. Artigo 20. As publicações ordenadas pela Lei das S.A. serão realizadas no DOE-SP e no Jornal O Dia-SP. Foro. 
Artigo 21. Fica eleito o foro da Comarca de Mairiporã-SP para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente 
contrato ou de sua execução, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. JUCESP – Certifico o registro 
sob o nº 398.168/19-2 e NIRE 35.300.538.919 em 24/07/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Passivo e Patrimônio Líquido 2018 2017
Circulante:  1.259  1.177 
Obrigações fiscais e previdenciárias  2  711 
Adiantamento de clientes  43  43 
Dividendos a pagar  1.214  423 
Não circulante:  16.368  15.960 
Partes relacionadas  15.960  15.960 
Impostos diferidos  408  –   
Patrimônio Líquido:  110.570  108.029 
Capital social  106.670  106.670 
Reserva de lucros  3.900  1.359 
Total do Passivo  128.197  125.166 

ACTIO AGRO INVEST. S/A
CNPJ: 09.481.373/0001-04

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Apresentamos à V.Sas., o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2018.

Ativo 2018 2017
Circulante:  9.248  6.728 
Caixa e equivalentes de caixa  37  253 
Contas a receber (parte relacionada)  9.211  6.413 
Outros ativos  –    62 
Não Circulante:  103.228  103.228 
Impostos diferidos  261  –   
Partes relacionadas  15.460  15.210 

 15.721  15.210 
Propriedade para investimento  103.222  103.222 
Intangível  6  6 
Total do Ativo  128.197  125.166 

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017(Valores expressos em milhares de reais) Demonstrações dos Resultados em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto valores por ação)

Operações continuadas 2018 2017
Receita com aluguel de propriedade (parte relacionada)  2.977  2.993 
Impostos incidentes sobre a receita (Pis e Cofins)  (109)  (109)
Lucro Bruto  2.868  2.884 
Receitas (despesas) operacionais:
  Despesas gerais e administrativas  (111)  (57)
Resultado antes das receitas e despesas financeiras  2.757  2.827 
Resultado financeiro:  (1)  (18)
  Despesa financeira  (1)  (18)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social  2.756  2.809 
Imposto de renda e contribuição social  576  (302)
Lucro líquido do exercício  3.332  2.507 
Lucro por Ação - R$  0,03  0,03
Quantidade Média Ponderada de
  Ações Ordinárias em Circulação  106.670.345  97.012.103

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios findos em 
31/12/2018 e de 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2018 2017
Lucro líquido do exercício  3.332  2.507 
Ajustes: Impostos diferidos  147  –   
Variações nos ativos e passivos:  (3.445)  (2.845)
  Contas a receber  (2.798)  (2.993)
  Outros ativos  62  (62)
  Obrigações fiscais e previdenciárias  (709)  191 
  Adiantamento de clientes  –    19 
Caixa líquido usado nas atividades operacionais  34  (338)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Empréstimos concedidos  (250) (15.210)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento  (250) (15.210)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento de capital  –    15.800 
Caixa líquido proveniente das (usado nas)
  atividades de financiamento  –    15.800 
Aumento (Redução) Líquido do Caixa e
  Equivalentes de Caixa  (216)  252 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  253  1 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  37  253 
Aumento (Redução) Líquido do Caixa e
  Equivalentes de Caixa  (216)  252 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31/12/2018 e de 2017 (Valores expressos em milhares de reais)
  Reservas de lucros

Capital Reserva Reserva de retenção Resultado do Patrimônio
Social legal de lucros exercício líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2016  90.870  –    –    (725)  90.145 
Aumento de capital - AGE em 11/08/2017  15.400  –    –    –    15.400
Aumento de capital - AGE em 31/08/2017  400  –    –    –    400
Lucro do exercício  –    –    –    2.507  2.507
Destinação do lucro líquido:
  Constituição da reserva legal  –    89 –  (89)  –
  Dividendos mínimos obrigatórios (R$ 0,004 por lote de mil ações)  –    –   –  (423)  (423)
  Reservas de lucros  –    –    1.270  (1.270)  –
Saldos em 31 de dezembro de 2017  106.670  89  1.270  –    108.029
Lucro do exercício  –  –  –  3.332  3.332
Destinação do lucro líquido:
  Constituição da reserva legal  –  167  –    (167)  –
  Dividendos mínimos obrigatórios (R$ 0,008 por lote de mil ações)  –  –  –    (791)  (791)
  Reservas de lucros  –  –  2.374  (2.374)  –
Saldos em 31 de dezembro de 2018  106.670  256  3.644  –    110.570
As Demonstrações Financeiras completas com suas Notas 
Explicativas e o respectivo Relatório dos Auditores Independentes, 
PREMIUMBRAVO, encontram-se à disposição na sede da 
Companhia.

Demonstrações dos resultados Abrangentes para os exercícios 
findos em 31/12/2018 e de 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

2018 2017

Lucro do exercício  3.332 2.507

Resultado abrangente total  3.332 2.507

Hueliton  Brag dos Santos Rodolfo dos Santos Lidório
Diretor Diretor

Eduardo Ludovico da Silva - Contador - CRC-RJ 44.438/O-4

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002954-
43.2019.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a NADIA MANTELLO DE OLIVEIRA, RG 137915767, CPF 298.026.768-61,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Condomínio Residencial Pablo Picasso, alegando em síntese: A executada é devedora da
importância de R$ 19.982,43, relativa a débito condominial, por força da sentença proferida
nos autos da Ação de Cobrança - processo principal nº.1004668-26.2016.8.26.0005.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia,
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 publicado na forma da lei.     B 08 e 09/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1062055-08.2016.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). FABRICIO STENDARD, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
Fabiana Passos Duarte, CPF 220.913.458-73, que Dani’s Serviços Gerais Eireli, ajuizou
uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 4.820,06 (15.01.2019),em
razão do inadimplemento dos cheques nºs 000060, 000061 e 000062, todos do Banco
Santander Brasil S/A., agência 3719, c/c nº 01-17024-9, no valor de R$ 1.000,00 cada um.
Estando a executada 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 da
exeqüente, 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 não o
fazendo, ser convertido em penhora o arresto efetuado sobre o valor de R$ 715,76,
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.          B 08 e 09/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012333-90.2016.8.26.0006
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França,
Estado de São Paulo, Dr(a). Deborah Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
MARIA MADALENA ANDIAS TORRES, CPF 238.903.238-98, que Associação de
Beneficência e Filantropia São Cristóvão, ajuizou uma ação de cobrança com Procedimento
Comum, tendo como corréu Wesney de Jesus Torres, objetivando condenar a ré ao
pagamento de R$ 1.677,05 (09/2016), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente
ao débito dos Recibos Provisórios de Serviços nº 83518, 84437 e 84550. 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, sob pena de ser considerada 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, afixado e publicado.

B 08 e 09/08

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1055286-52.2014.8.26.0002. Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Indenização por Dano Material Requerente: MG ENTREPOSTO DE CARNES LTDA EPP
Requerido: VITRINNY EVENTOS E COMÉRCIO LTDA - ME EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1055286-52.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) VITRINNY EVENTOS E COMÉRCIO LTDA - ME, CNPJ 13.683.066/0001-75, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de MG ENTREPOSTO DE CARNES
LTDA EPP, objetivando a condenação da empresa Ré ao ressarcimento de todos danos materiais suportados
pela Autora, ou seja, a devolução da quantia de R$ 223.724,84, creditada de forma criminosa na conta corrente
da empresa ré em 31/20/2014, acrescidas de juros de mora e correção monetária até a data do efetivo
pagamento, e a título de danos morais na quantia de R$ 36.200,00, acrescidas de juros de mora, correção
monetária até a data do efetivo pagamento, além da condenação ao pagamento das custas, despesas
processuais, honorários advocatícios a serem arbitrados em 20% sobre o valor da condenação e demais
cominações legais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
18 de julho de 2019. 08 e 09/08

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1020185-80.2016.8.26.0002. Classe: Assunto: Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária Requerente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A Requerido: Jakson Guteerbt de Souza Lopes EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 1020185-80.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JAKSON GUTEERBT DE SOUZA LOPES, CPF 296.780.018-02, que
lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, relativo a veículo AUTOMÓVEL: “marca: NISSAN – modelo:
SENTRA S 2.0/2.0 FL – Ano: 2010/2011 – Cor: PRETA – Combustível: GASOLINA – Placa: JIL1030 - chassi:
3N1AB6AD0BL661622”., apreendido em 18/05/2017. 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, em 05 dias,
a fluir após os 20 dias supra, requerer a purgação da mora depositando a integralidade da dívida, sob pena
de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/
69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito,
sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de julho de 2019.

08 e 09/08

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº: 0193825-56.2007.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Espécies de Contratos Requerente: Tecelagem Jacyra Ltda Requerido: Globalsurf Ltda EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0193825-56.2007.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcello do Amaral Perino, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a GLOBALSURF LTDA, JACKSON TAKASHI ADISAKA, ROBERTO VIEIRA
LEITE SHOJI, SURFLAND LTDA e WAVECO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA que
Tecelagem Jacyra Ltda lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$
82.995,09, referente ao Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida. Estando os executados em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado,
ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o
crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Não sendo
contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de julho de
2019. 08 e 09/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENT O DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0040400-
86.2019.8.26.0100. Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Despesas Condominiais Exequente:
Condomínio do Edifício International Trade Center Residence Service Executado: Alexandre Jose dos Reis
Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0040400-86.2019.8.26.0100. O Dr. Renan Oliveira Zanetti,
Juíz de Direito da 27ª Vara Cível da Capital - SP, na forma da lei, etc... Faz saber a Alexandre José dos Reis,
brasileiro (RG nº 15.950.996- SSP/SP e CPF nº 070.199.068-69) que Condomínio do Edifício International
Trade Center Residence Service lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA ora em fase de Cumprimento de
Sentença, referente ao não pagamento das despesas condominiais da unidade autônoma designada pelo
apartamento nº 1102, localizado no 11º andar ou 15º pavimento do Edifício ITC RESIDENCE & SERVICE,
situado na Rua do Rocio nº 423 e Rua Fidêncio Ramos, nº 420, São Paulo. Encontrando-se o executado em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue o pagamento do
débito de R$ 251.054,73, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que,
em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de
10%, nos termos do artigo NCPC, art. 513 e § 2º IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de julho de 2019.    08 e 09/08

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1007796-28.2015.8.26.0704. Classe: Assunto: Execução de
Título Extrajudicial - Duplicata Exequente: Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção
Ltda. Executado: Construtora Center Rocha e Materiais para Construção Ltda na pessoa do sócio Sr. Lenito
de Jesus Santos EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007796-28.2015.8.26.0704
A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Est ado de São Paulo, Dra Monica
Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CONSTRUTORA CENTER ROCHA E MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA ,CNPJ 61.835.971/0001-46, que SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS
INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA, lhe ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando a quantia de R$ 83.540,81, referente ao não pagamento das duplicatas. Estando a executada em
lugar ignorado, expede-se EDITAL, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado,
ocasião em que a verba honorário será reduzida pela metade, 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 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. No 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 31 de julho de 2019. 08 e 09/08

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1008854-30.2018.8.26.0003. Classe: Assunto: Execução de
Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Exequente: Sociedade Paulista de Educação e Pesquisa Ltda
Executado: Cynthia Helizabeth Ferreira Xisto EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1008854-30.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara,
Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani, na forma da Lei, etc. Faz Saber a CYNTHIA
HELIZABETH FERREIRA XISTO (CPF/MF n° 599.008.656-34), que SOCIEDADE PAULISTA DE
EDUCAÇÃO E PESQUISA LTDA. lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia
de R$ 9.526,79, referente ao não pagamento das duplicatas de prestação de serviços. Estando a executada
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado,
ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, 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 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de julho de 2019.

08 e 09/08
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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 Quental, 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 - Itaquera, 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
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PRONET PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ nº 07.343.038/0001-06 - NIRE nº 35.219.857.147
INSTRUMENTO DE DISTRATO SOCIAL. Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, A. Gilben 
Enterprises Limited, sociedade existente e organizada de acordo com as leis das Ilhas Virgens Britânicas, CNPJ 
05.476.771/0001-73, neste ato representada pelo Sr. George Pikielny, RG 2.160.786-2 SSP/SP e CPF 004.756.538-15; 
e B. Network Empreendimentos Comerciais Ltda., CNPJ 48.080.816/0001-07, com seus atos constitutivos 
devidamente arquivados na JUCESP sob NIRE 35.200.868.712, em sessão de 02/02/1983, neste ato representada por 
seu administrador, Sr. George Pikielny, acima qualificado; Únicas Sócias da sociedade empresária denominada 
Pronet Participações Ltda., CNPJ 07.343.038/0001-06, JUCESP sob NIRE 35.219.857.147, em sessão de 11/04/2005 
e última Alteração Contratual arquivada sob nº 198.497/19-2, em sessão de 05/04/2019 (“Sociedade”), decidem o quanto 
segue. I. Dissolução da Sociedade: I.1. As sócias representando a totalidade do capital social, resolvem, nos termos no 
artigo 1.033, inciso II, do Código Civil, dissolver, liquidar e extinguir a Sociedade, de acordo com os termos e condições 
do presente instrumento. II. Liquidação e Extinção da Sociedade: II.1. Em virtude da deliberação acima, o ativo e o 
passivo da Sociedade foram apurados no balanço patrimonial especialmente levantado para este fim em 19/07/ 2019 
(doravante denominado “Balanço Patrimonial de Encerramento”). II.2. Conforme se verifica pelo Balanço Patrimonial de 
Encerramento, cuja cópia devidamente assinada pelo contador responsável segue anexa ao presente instrumento, dele 
fazendo parte para todos os fins de direito, a Sociedade não possui quaisquer passivos ou, ainda, quaisquer ativos. 
Portanto as sócias nada recebem, por ocasião do encerramento da Sociedade. II.3. As sócias obrigam-se a satisfazer 
integralmente eventuais débitos que vierem a ser exigidos da Sociedade após a presente data, observado, entretanto, a 
limitação prevista no artigo 1.110 do Código Civil. II.4. As sócias outorgam ao Sr. George Pikielny, acima qualificado, a 
mais ampla, plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação com relação aos atos por ele praticados na qualidade de 
administrador da Sociedade, para nada mais reclamarem, seja a que título for, a qualquer tempo. II.5. O administrador da 
Sociedade, Sr. George Pikielny, acima qualificado, outorga à Sociedade e às sócias da Sociedade a mais ampla, plena, 
geral, irrestrita e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, a qualquer tempo. II.6. As sócias, 
individualmente e em conjunto, e a Sociedade outorgam-se, reciprocamente, a mais ampla, plena, geral, irrestrita e 
irrevogável quitação, para nada mais reclamarem uns dos outros, seja a que título for, a qualquer tempo, declarando a 
Sociedade dissolvida, liquidada e extinta, para todos os fins de direito. II.7. Caberá à sócia Network Empreendimentos 
Comerciais Ltda., acima qualificada, conservar, pelo prazo legal, os livros, papéis e documentos da Sociedade, a qual 
fica autorizado a proceder à baixa das inscrições da Sociedade perante as repartições públicas federais, estaduais e 
municipais, podendo nomear procuradores para tanto e praticar todos e quaisquer atos necessários para o bom e fiel 
cumprimento de suas funções. II.8. Ainda que as disposições legais aplicáveis dispensem a apresentação de documentos 
que comprovem a regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas da Sociedade, as seguintes 
certidões, emitidas em nome da Sociedade, estão anexadas ao presente instrumento: (i) Certificado de Regularidade do 
FGTS e (ii) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. II.9. Toda 
comunicação entre as partes relacionadas a este instrumento deverá ser efetuada por escrito, por meio de carta 
registrada, para o endereço da parte destinatária da comunicação mencionado no presente instrumento. Eventual 
alteração dos endereços aqui estabelecidos será comunicada às outras partes por escrito. II.10. As partes, em comum 
acordo, elegem o foro da Comarca da Cidade de SP, SP, para dirimir qualquer questão oriunda do presente instrumento, 
renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam 
o presente instrumento em 3 vias, de igual forma e teor, perante as testemunhas abaixo. SP, 19/07/2019. 
Gilben Enterprises Limited - George Pikielny; Network Empreendimentos Comerciais Ltda. - George Pikielny. 
Ex-administrador: George Pikielny. Jucesp 359.322/19-0 em 26/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Adecom Química Ltda. - CNPJ/MF nº 02.987.779/0001-06 - NIRE 35.215.500.767
Extrato do Instrumento Particular de Distrato Social e Extinção

Pelo presente Instrumento Particular de Distrato Social e Extinção, as partes: Nalco France SAS e Envirofl  o Engineering 
Limited, únicas sócias da Adecom Química Ltda. (“Sociedade”), com sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 
02.987.779/0001-06, resolvem, por unanimidade, dissolver, liquidar e extinguir a Sociedade. As sócias ratifi cam a nomeação 
do Sr. Ricardo Andreas Schreer, RG nº 10.999.486-3 SSP/SP, CPF/MF nº 250.332.308-16, com endereço comercial em São 
Paulo/SP, como liquidante e o responsável pela guarda dos livros e documentos. As sócias reconhecem que a Sociedade 
detém, nesta data, após a liquidação de todos os seus passivos, patrimônio líquido no valor de R$ 35.732.879,84, conforme 
Balanço Patrimonial datado de 30.06.2019. As sócias autorizam o liquidante a tomar todas as providências necessárias para 
remeter ao exterior o valor distribuído neste ato à Nalco France SAS. E por assim estarem justas e contratadas, as partes 
assinam o presente instrumento. São Paulo, 30.07.2019. Nalco France SAS e Envirofl  o Engineering Limited - p.p.: 
Ricardo Andreas Schreer. JUCESP nº 372.117/19-3 em 31.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ/MF n° 72.145.931/0001-99 -  
NIRE nº 35.300.194.039 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM  
29 DE MARÇO DE 2019 - Data, Hora e Local: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março de 2019, 
às 14h, na sede social da Companhia localizada na Avenida Paulista, n° 500, 6º andar, conjuntos 
61, 62 e 63, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Constituição da Mesa: Presidente: 
Sr. Luciano Calabró Calheiros; e Secretária: Sra. Beatriz de Moura Campos Mello Almada. 
Convocação: Convocação realizada nos termos do artigo 7 do Estatuto Social da Companhia. 
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no 
Livro de Presença de Acionistas. Publicações Prévias: Demonstrações Financeiras e Parecer dos 
Auditores Independentes publicados no dia 22 de fevereiro de 2018, no jornal Valor Econômico e no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo. Ordem do Dia: (1) tomar as contas dos administradores e 
deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas; (2) deliberar sobre a proposta 
de destinação do lucro líquido; e (3) fixar a remuneração global anual dos membros da administração 
da Companhia. Deliberações: Examinando os itens constantes da ordem do dia, os acionistas 
presentes tomaram as seguintes deliberações: (1) Foram examinadas, discutidas e aprovadas, pela 
unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, as demonstrações financeiras da Companhia 
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (2) Resolveram, em conformidade 
com o Artigo 31 e seguintes do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista o lucro líquido da 
Companhia no exercício findo em 31.12.2018, no montante de R$ 9.782.860,80 (Nove milhões e 
setecentos e oitenta e dois mil e oitocentos e sessenta reais e oitenta centavos), (i) transferir o 
montante de R$ 489.143.04 (quatrocentos e oitenta e nove mil e cento e quarenta e três reais e 
quatro centavos) para reserva legal, (ii) não distribuir dividendos; e (iii) transferir o montante de 
R$ 9.293.717,76 (nove milhões e duzentos e noventa e três mil e setecentos e dezessete reais 
e setenta e seis centavos) para a reserva de lucros; (3) Foi fixado, por unanimidade de votos, o 
limite anual da remuneração global dos administradores da Companhia de R$ 8.450.000,00  
(oito milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais). Encerramento: Nada mais havendo a tratar,  
a ata foi lavrada, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 29 de março de 2019. Mesa: 
Luciano Calabró Calheiros - Presidente; Beatriz de Moura Campos Mello Almada - Secretária. 
Acionistas: Swiss Re Corporate Solutions Ltd - Eduardo Fabiano Alves da Silva - Procurador; 
Beatriz de Moura Campos Mello Almada - Procuradora. Bradesco Seguros S/A - Claudia Braga 
Santos Monteiro - Procuradora. JUCESP nº 235.444/19-4 em 29/04/2019. Gisela Simiema Ceschin -  
Secretária Geral.
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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. 

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
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São Paulo, quinta-feira, 8 de agosto de 2019

Miguel Pereira (RJ) recebe etapa
uma estrela pelo segundo ano seguido
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Circuito Mundial

Torneio com entrada franca contará com atletas de dez países e várias duplas brasileiras

Tainá ataca contra bloqueio

A cidade de Miguel Pereira
(RJ) irá respirar vôlei de praia
pelo segundo ano seguido, rece-
bendo de quinta-feira (8) a do-
mingo (11) a etapa de uma estre-
la do Circuito Mundial 2019, da
Federação Internacional de Vo-
leibol (FIVB). O município já ti-
nha sediado o torneio em 2018,
com sucesso de público, e nova-
mente terá a arena montada na
região do Lago do Javary, agora
com capacidade ampliada para
três mil pessoas.

Os torneios do Circuito Mun-
dial são classificados em impor-
tância pelo número de estrelas,
de uma a cinco (máximo), de
acordo com a premiação e pon-
tuação distribuídas. Assim, a pa-
rada em Miguel Pereira não ren-
derá pontos na corrida olímpica
brasileira e tem como principal
objetivo oferecer a oportunida-
de às duplas que ainda buscam
crescer no ranking internacional,
mas não possuem ranking para
disputa dos eventos principais.

Além dos times brasileiros,
estão inscritas duplas de 10 paí-
ses: Canadá, Chile, Colômbia,
Estados Unidos, Guatemala, Ja-
pão, Moçambique, Noruega, Re-
pública Tcheca e Venezuela. As
duplas precisam confirmar a ins-
crição no congresso técnico, na
véspera das disputas.

O torneio é composto por 16
times no torneio masculino e
outros 16 no torneio feminino.
Os 12 mais bem colocados no
ranking de entradas começam
já da fase de grupos, na sexta-
feira, enquanto outros quatro
times saem das disputas do
classificatório, espécie de pré-
torneio que é realizado na quin-
ta-feira para definir os donos
das últimas vagas.

O Brasil possui oito duplas
inscritas no torneio masculino

e oito no feminino. Entre os
homens, Harley/Luciano (DF/
ES), Jô/Léo Vieira (PB/DF),
Arthur Lanci/Adrielson (PR) e
Hevaldo/Vinicius (CE/ES) par-
tem da fase de grupos. Já Rafa-
el /Renato (PB), Eduardo Davi/
Maia (PR/RJ), Averaldo/Bruno
(TO/AM) e Anderson Melo/Je-
fferson (RJ/CE) buscam a vaga
no classificatório. 

No feminino, estão garanti-
das na fase de grupos, pelo
ranking de entradas, as duplas

Tainá/Victoria (SE/MS), Juliana/
Josi (CE/SC), Andressa/Diana
(PB/RJ) e Izabel/Aline (PA/SC).
Já Vitória/Val (RJ), Rafaela/Flá-
via Moura (PA/RJ), Teresa/Solan-
ge (CE/DF) e Pity/Fabrine (BA)
buscam a vaga no classificatório. 

As duplas se enfrentam na
primeira fase divididas em qua-
tro grupos de quatro times, com
os primeiros de cada chave indo
direto às quartas de final, en-
quanto segundos e terceiros jo-
gam uma rodada eliminatória a
mais, da repescagem. A etapa de
Miguel Pereira é a 15ª de nível
uma estrela na temporada 2019
do tour, rende 200 pontos no
ranking mundial e um prêmio de
cerca de R$ 3,5 mil aos times
campeões.

A competição contará tam-
bém com um polo gastronômi-
co e música ao vivo, para que os
torcedores possam aproveitar
todo período na região da arena.

Em 2018, os títulos da etapa
em Miguel Pereira ficaram com
as romenas Adriana-Maria Matei
e Beata Vaida que superaram na
final as brasileiras Aline e Diana
(SC/PR) por 2 sets a 0. No mas-
culino, Vinícius e Luciano (ES)
levaram o ouro com triunfo por
2 sets a 1 contra a dupla Bernat/
Harley (RJ/DF), em decisão to-
talmente verde e amarela.
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Começou com conquista
de medalha a participação de
Etiene Medeiros nos Jogos
Pan-Americanos de Lima, no
Peru. Ao lado de Larissa Olivei-
ra, Daynara de Paula e Manue-
lla Lyrio, Etiene ajudou a garan-
tir a prata para o Brasil no re-
vezamento 4 x 100m nado li-
vre feminino no início da ma-
drugada desta quarta-feira (7).
As brasileiras concluíram a
prova em 3m40s39, atrás ape-
nas dos EUA (3m39s59). O
pódio foi completado pelo Ca-
nadá (3m41s01). 

Etiene foi a primeira do
Brasil a entrar na piscina e con-
cluiu na frente os 100 metros.
Em seguida, Larissa foi para
a água e também garantiu às
brasileiras a liderança momen-
tânea. Nos 200 metros finais,
as norte-americanas consegui-
ram assumir a primeira coloca-
ção e confirmaram o ouro, com
as nadadoras Manuella e Day-
nara assegurando a prata. 

“A natação brasileira come-
çou o Pan recheada de
medalhas. Nadar este reveza-
mento com as meninas é mui-
to importante. Sabemos o
quanto a natação feminina faz a
diferença neste 4 x 100 m li-
vre. Estou bem feliz. Ter aber-
to o revezamento foi uma coi-
sa diferente para mim, então ava-
lio que é bom termos mudado e
estar preparada para as mudanças.
O gostinho da prata veio no fin-
zinho. Tenho certeza de que todo
o Brasil torceu até o fim, como
nós na beira da piscina, acredi-
tando até o final da prova. Impor-
tante é que essa prata possa fa-
zer diferença para o Brasil até
o término dos Jogos Pan-Ame-
ricanos”, avaliou Etiene.

A programação da pernam-
bucana Etiene Medeiros nos
Jogos Pan-Americanos de
Lima tem mais cinco disputas
até o sábado (10): o revezamen-
to 4 x 100m livre misto na
quarta-feira, com eliminatóri-
as às 14h14 e finais às 00h07;
100m costas e 4 x 100m med-
ley misto na quinta-feira (8);
50m livre na sexta-feira (9); e
4 x 100m medley feminino no
último dia de provas na natação.

“Primeira etapa concluída.
O time brasileiro foi bastante

Etiene Medeiros abre o
Pan de Lima com a prata

no revezamento
4 x 100m livre
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Quarteto feminino comemora prata no pódio

competitivo o tempo todo com
os Estados Unidos e todas fi-
zeram boas parciais para esse
inicio de competição. Vamos
fazer agora o trabalho de sol-
tura e recuperação para conti-
nuarmos na disputando as me-
dalhas e melhores marcas para
o Brasil”, analisou o técnico de
Etiene, Fernando Vanzella. “A
Etiene abriu bem o revezamen-
to na frente das outras equipes,
fez uma boa parcial e está con-
fiante para os próximos desa-
fios da semana”, complemen-
tou Vanzella

Além da prata desta terça,
sua quinta medalha no Pan-
Americano, em Toronto-2015
Etiene Medeiros conquistou o
ouro nos 100m costas, com a
marca de 59s61, recordes do Pan
e sul-americano que continuam
até hoje. Na mesma noite, levou
ainda a medalha de prata nos 50m
livre, quebrando o recorde sul-
americano com 24s55. Etiene
também ajudou o Brasil a ganhar
outras duas medalhas de bronze,
nos revezamentos 4x100 metros
livre (neste, batendo a marca sul-
americana, com o tempo de
3m37s39, junto com Larissa Oli-
veira, Graciele Herrmann e Day-
nara de Paula) e 4x100m med-
ley, ao lado de Jhennifer Concei-
ção, Larissa Oliveira e Daynara
de Paula.

Prata do Mundial como
motivação - Etiene Medeiros
conquistou a medalha de prata
no Campeonato Mundial de
Natação da Coréia do Sul, na
final disputada no fim do mês
de julho. Mesmo fazendo uma
grande prova, com o tempo de
27s44, ficou atrás da norte-
americana Olivia Smoliga, que
marcou 27s33.

Primeira brasileira a con-
quistar uma medalha de ouro
em um Mundial de Natação,
Etiene está entre as melhores do
mundo nos 50 metros costas há
seis anos. Antes do título em
2017, em Budapeste, na Hun-
gria, a pernambucana foi quarta
colocada no Mundial em Barce-
lona 2013 e bronze em Kazan
2015. Ela também é bicampeã
do mundo em piscina curta
(Doha/2014 e Windsor/2016),
além da vitória no revezamen-
to medley misto em 2014.

Barrichello prevê etapa competitiva e
ressalta importância da estratégia de pneus

Terceiro colocado no campeonato, piloto da Mobil Full Time Sports está motivado para voltar a brigar pela liderança em
Campo Grande

Campo Grande recebe neste
fim de semana (10 e 11) a sexta
etapa da temporada 2019 da Sto-
ck Car para fechar a primeira
metade do campeonato. Tercei-
ro colocado na classificação ge-
ral, Rubens Barrichello, da equi-
pe Mobil Full Time Sports, está
motivado e confiante para a dis-
puta no traçado de 3.503 metros.

O piloto, que tem duas vitó-
rias este ano e um segundo lu-
gar, só correu duas vezes na pis-
ta sul-mato-grossense pela Sto-
ck Car, nas temporadas 2015 e
2018. Rubinho ainda busca seu
primeiro pódio no circuito,
onde o melhor resultado foi um
quarto lugar.

“Essa é uma etapa que tam-
bém gosto bastante. O layout do
circuito é muito bom”, comen-
tou o piloto do Stock Car #111.

“As corridas em Campo

Grande são sempre muito com-
petitivas e requerem uma estra-
tégia perfeita, principalmente em
relação aos pneus”, destacou
Barrichello, lembrando que o
asfalto do circuito é bastante
abrasivo. As altas temperaturas e
poeira na pista também são fato-
res de alerta.

“Tivemos alguns problemas
nas últimas etapas, mas estamos
estudando todos os dados para
poder voltar ao pódio e brigar
pela liderança do campeonato
novamente. Estamos motivados
para andar bem em Campo Gran-
de”, completou Barrichello, que
corre há sete temporadas na Sto-
ck Car , todas pela equipe Full
Time Sports, comandada por
Maurício Ferreira. O piloto tem
11 vitórias na categoria e o títu-
lo de 2014.

As atividades de pista em

Barrichello já venceu duas corridas este ano

Campo Grande terão início ape-
nas no sábado, com os treinos
livres e o classificatório, a par-
tir das 14h30 local (15h30 de
Brasília, ao vivo no

Globoesporte.com). No domin-
go, as provas terão suas largadas
às 14 e 15 horas local (15 e 16
horas de Brasília, com transmis-
são ao vivo do SporTV).
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Histórico de conquistas em Brands Hatch
é trunfo para Pietro Fittipaldi na DTM
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Pietro Fittipaldi

Piloto de testes da Haas na
Fórmula 1, o brasileiro Pietro
Fittipaldi enfrentará mais um de-
safio nos carros de turismo da

DTM neste final de semana com
a Audi. O campeonato alemão
chega ao tradicional circuito de
Brands Hatch, na Inglaterra, e

Pietro tem como trunfo uma boa
recordação da pista: sua primei-
ra vitória na Europa, conquistada
em 2013 na F4 Inglesa.

“Minha primeira vitória em
um monoposto (fórmula) foi
justamente nesta pista, então isso
me traz boas lembranças e tenho
certeza que será uma etapa bem
legal para nós”, diz Pietro, que é
piloto da equipe WRT Audi
Sport. A família Fittipaldi tem
boas lembranças do circuito de
Brands Hatch desde a década de
70. Emerson, avô de Pietro, ven-
ceu o GP da Inglaterra de 1972
nessa pista e voltou ao pódio no
mesmo circuito em 1974 com
um segundo lugar.

Com carros de turismo, esta
será a primeira vez do jovem pi-
loto de testes da Haas no circui-
to. “Trabalhei nessa semana no
simulador da equipe na Alema-

nha, então estou bem preparado.
Estamos vindo de uma etapa em
Assen, onde sempre andamos
entre os cinco, mas que gostarí-
amos de ter conquistado mais
pontos. Então agora vamos tra-
balhar para converter essa boa
performance em dois bons resul-
tados. O top-5 é a nossa meta”,
diz Pietro, que foi destaque nes-
ta temporada da DTM em Misa-
no com um top-5.

Os treinos da DTM em Bran-
ds Hatch começam neste sábado
(10), a partir das 5h20 (horário de
Brasília). O primeiro classificató-
rio será no mesmo dia às 7h10 e a
corrida 1 terá largada às 9h50. O
classificatório 2 acontece no do-
mingo (11) às 6h20 e a segunda
prova terá a largada às 9h50. Am-
bas as corridas têm transmissão ao
vivo no YouTube e na página ofici-
al da DTM no Facebook.


