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Ministério da Justiça aponta
redução do número de homicídios
Cidades de SP e Miami discutem parceria
para construção de hospital na Mooca
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Itaipu tem maior produtividade
da história no mês de julho
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Após as eleições primárias do domingo (11) apontarem
uma vitória em primeiro
turno de Alberto Fernández e
Cristina Kirchner, o presidente Mauricio Macri manteve o
tom de campanha, disse que
ainda é possível reverter a situação e levar as eleições a um
segundo turno. Na segundafeira(12), o mercado reagiu ao
resultado das primárias argentinas. O dólar disparou, chegando a custar 60 pesos argentinos.
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Previsão do Tempo
Quarta: Chuvoso
durante o dia. À
noite pode chuviscar e o céu ainda
fica nublado

14º C
11º C

Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas
O ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Freitas, comemorou
o resultado do leilão de três áreas nos portos de Santos e Paranaguá, realizado na terça-feira (13)
na B3. “Superou a expectativa. Foi
muito bom porque a gente viu
competição em dois terminais. O
de celulose em Paranaguá a gen-

te esperava um player único”, disse após o leilão desta terça-feira.
O ministro destacou ainda
que uma das áreas no Porto de
Santos e o espaço em Paranaguá
haviam ido a leilão no ano passado, mas não atraíram compradores. “Isso é uma mostra que estamos conseguindo ir na direção

certa”, acrescentou.
A primeira das três áreas vendidas, que compreende armazéns
para sal e fertilizantes em Santos, atraiu intensa competição
entre os três consórcios que disputavam o leilão. Após uma série
de vários lances em viva voz, o
lote foi vendido para a Hidrovias
do Brasil por R$ 112,5 milhões.
A oferta inicial da empresa era de
R$ 65 milhões, mas teve que ser
ampliada para competir com as
propostas das concorrentes.
Nas duas outras áreas, uma no
Porto de Santos e outra em Paranaguá, a disputa foi menor. No
espaço para transporte de líquidos, como produtos químicos,
etanol e derivados de petróleo, a
Aba Infraestrutura acabou vencendo com um lance de R$ 35
milhões. A outra concorrente, a
Empresa Brasileira de Terminais,
teve a oferta desclassificada por
ter diversos outros ativos na mesma parte do porto.
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As duplas brasileiras
possuem mais um desafio
pelo Circuito Mundial de
vôlei de praia 2019. Após
alguns dias de treinamentos
no Brasil, os times disputam nesta semana a etapa
quatro estrelas de Moscou
(Rússia), valendo pontos à
corrida olímpica brasileira.
As partidas acontecem de
quarta-feira (14) a domingo (18), com oito times
brasileiros em ação, em um
dos torneios mais tradicionais, realizado pelo 12° ano
seguido.
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Circuito TRIDAY Series
2019 com limite técnico
em Florianópolis

Compra: 4,42
Venda:
4,43

Circuito TRIDAY Series 2019

Noite

Turismo
Compra: 3,81
Venda:
4,12

Foto/ Fábio Falconi

DÓLAR

PGR reafirma apoio a Lava
Jato, mas cobra “isenção”
de procuradores
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, frisou na terça-feira(13) a importância da isenção e da imparcialidade do Ministério Público, assegurada pela
Constituição, e reafirmou seu apoio
à Operação Lava Jato, mas cobrou
que todos os procuradores expressem “nos atos e nas palavras” a in-

dependência da instituição.
“A independência do Ministério Público (MP) está assegurada na Constituição e nas leis.
Mas precisa ser vivida nos atos e
nas palavras de cada membro da
instituição, sabendo que o que faz
ou deixa de fazer é capaz de refletir sobre todos e todas”. Página 4

Eletrobras tem lucro de
R$ 5,5 bi no segundo trimestre
Página 3

F-4 da Akasp: “Preciso
vencer”, avisa o piloto
Alberto Otazú
Graças a oportunidade dada
por dois pilotos e empresários, Alberto Otazú (Bianchi Automóveis/AVSP/Rolley Ball/
No Fire Services/Cardoso Funilaria e Pintura/Ecoposte/
Imab/SM Renovadora de Veículos) já fez dez corridas da
categoria F-4 do kartismo, no
campeonato da Associação de
Kart Amador de São Paulo
(Akasp). E até agora ele terminou nove delas entre os quatro
primeiros, sendo quatro vitó-

rias. Nesta quarta-feira (14),
a partir das 21h30 no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), o jovem piloto disputará a última etapa do terceiro turno, onde ocupa a
quarta colocação.
“Preciso vencer esta etapa. E não é apenas para terminar o turno entre os três
primeiros. É uma questão de
sobrevivência na categoria,
no campeonato”, avisa Alberto Otazú.
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Gui Peixoto confirma
evolução em Mid-Ohio
com primeira pole e
pódio em dose dupla

Arena que recebeu a etapa quatro estrelas de Moscou em 2018

Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 3,96
Venda:
3,96
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Duplas brasileiras disputam
em Moscou mais uma
etapa da corrida olímpica

EURO

Tarde

Ministério deve definir
modelo de participação de
Angra 3 este mês

Esporte

Mais uma vez o Circuito TRIDAY Series confirma sua força
e crescimento. A quarta etapa da
temporada, marcada para o domingo, dia 18, na Praia dos Ingleses, em Florianópolis (SC),
é a melhor prova disso, pois
atingiu seu limite técnico de
inscrições. Serão 500 competidores, divididos pelas categorias Sprint (750m de natação,
20km de ciclismo e 5km de corrida) e Olímpico (1.5 km/40km/
10km).
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Manhã

Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas
(Sinesp) – plataforma de informações integradas criada em
2012 e que está a cargo da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). A base de
dados é alimentada pelos estados e pelo Distrito Federal,
responsáveis por lançar os boletins de ocorrência.
Segundo o balanço parcial
que o Ministério da Justiça e
Segurança Pública divulgou na
terça-feira (13), a maior variação
percentual (-38,5%) foi observada na redução do número de
roubos a instituições financeiras,
que caiu de 325 para 200 ocorrências na comparação entre o
primeiro quadrimestre de 2018
e o de 2019.
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Apesar de
derrota nas
urnas, Macri
acredita que
pode reverter
situação

Foto/Rovena Rosa/ABr

O governo de Donald Trump
divulgou normas rigorosas que
tornarão a concessão de cidadania norte-americana ou status
legal de residência permanente
muito mais difícil para imigrantes ilegais que entram nos Estados Unidos (EUA).
O diretor interino da Agência de Serviços de Imigração e
Cidadania dos EUA, Ken Cuccinelli, anunciou as novas regras na segunda-feira (12), em
entrevista na Casa Branca.
De acordo com o novo regulamento, os pedidos levarão
em conta a capacidade de satisfazer condições mínimas de
renda ou educação, a necessidade de serviços de bem-estar
social, como assistência médica ou de alimentação. Página 3

Ministro comemora
resultado do leilão de
três áreas portuárias

Foto/Divulgação

Governo
Trump
divulga novas
regras para
restringir
imigração
ilegal

Nos primeiros quatro meses de 2019, o Brasil registrou
3.528 homicídios dolosos a
menos que no mesmo período
do ano passado. Segundo o
Ministério da Justiça e Segurança Pública, nos primeiros
quatro meses deste ano, 13.142
pessoas foram mortas por alguém que agiu intencionalmente ou assumiu o risco consciente de matar. É um resultado
21,2% inferior aos 16.670 casos registrados entre janeiro e
abril do ano passado.
A melhora também foi
constatada em indicadores de
outros nove tipos de crimes
acompanhados pelo Sistema
Nacional de Informações de
Segurança Pública, Prisionais,
de Rastreabilidade de Armas e

Piloto também registrou a sua primeira pole position
O fim de semana da quarta etapa em rodada tripla da Fórmula 4
Norte-americana, em Mid-Ohio,
foi muito positivo para o jovem
brasileiro Guilherme Peixoto, da
equipe DEForce Racing. Depois
de “bater na trave” na etapa passa-

da, na Virgínia, o piloto subiu ao
pódio pela primeira vez na categoria, em seu ano de estreia nos
monopostos, e ele já veio em
dose dupla, como dois terceiros
lugares, além da conquista da
pole position.
Página 8

Jornal O DIA SP

São Paulo

Página 2

São Paulo, quarta-feira, 14 de agosto de 2019

Café Santa Mônica assina acordo
de US$ 1,5 bi para exportar à China
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D I A S - Coluna (diária) de política do jornalista Cesar
Neto, publicada na imprensa desde 1993. Em São Paulo (SP), no
jornal “O Dia” (3º mais antigo dos diários). Na Internet desde
1996, www.cesarneto.com é um dos pioneiros no Brasil. No
Twitter, @CesarNetoReal
+
CÂMARA (SP) Milton Leite (DEM ex-PFL) estuda estrear
conta no Twitter. Profissionalíssimo na política, talvez tenha chegado a conclusão de que não dá mais pra ficar fora da mais importante rede social quando o público são políticos e eleitorado
+
PREFEITURA (SP) Ainda dono do PT, o ‘aval’ do ex-Presidente Lula deu pra ‘candidatura intelectual’ do ex-ministro (Justiça de Dilma) Zé Eduardo Cardoso em 2020, contrasta com a
pré-candidatura do ex-senador Suplicy não ser considerada seriamente
+
ASSEMBLEIA (SP) Deputada Janaína Paschoal (no PSL) até
que foi bem recebida por senadores pra examinarem seu auxílio
no pedido de Impedimento dos ministros (Supremo) Mendes
(FHC), Lewandovisk e Toffoli (Lula) e Alexandre Moraes (Temer)
+
GOVERNO (SP) Marketing político
sofisticado de João Doria (ex-prefeito paulistano e atual governador paulista), revendo o passado e projetando cenários pra seu
PSDB ‘de centro’ chegar à Presidência 2022 ... talvez teria chegado com ele (2018)
+
CONGRESSO (BR) Presidente da Câmara Federal - Rodrigo Maia (DEM - RJ) - virou o herói dos donos dos jornais impressos pelo Brasil. Vai emendar a MP de Bolsonaro, que tirou
das empresas (capital aberto) a obrigação de publicar balanços
anuais
+
PRESIDÊNCIA (BR) Quanto mais baterem em Jair Bolsonaro (no PSL), antes da conclusão das reformas neste 1º ano de
mandato, mais ele poderá curar as novas ‘facadas’, agora pelas
costas. O povo gosta dos simplórios, desde que corajosos
+
PARTIDOS (BR) Tirando o NOVO, que nasceu sob a fortuna
de um bilionário, os partidos que não conseguirem convencer
porque vão receber 3,7 bilhões do fundo partidário pras eleições
municipais 2020 poderão perder votos dos 2 lados do balcão
+
HISTÓRIAS - ”Nada a Perder ou Tudo a Ganhar” ? Eis a questão da parte 2 do filme biográfico de Edir Macedo, uma vez que
se tornou um dos homens mais poderosos do Brasil; somando
Universal (igreja), Record (tv), mais o PRB (REPUBLICANOS)
+
E D I T O R - A coluna (diária) de política do jornalista Cesar
Neto tornou-se um referencial das liberdades possíveis. Recebeu a Medalha Anchieta (Câmara Municipal de São Paulo) e o
Colar de Honra ao Mérito (Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo). EMAIL cesar@cesarneto.com

cesar@cesarneto.com
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O Café Santa Mônica assinou na sexta-feira (9) memorando de entendimento com o fundo de investimento Greenfield
Capital e o governo chinês no
valor de US$ 1,5 bilhão. A assinatura ocorreu no jantar de encerramento da Missão China
2019, quarta viagem oficial realizada pelo Governo de São Paulo em busca de investimentos
para o Estado. A missão foi liderada e organizada pela InvestSP, a agência de promoção de
exportações e investimentos do
Estado de São Paulo.
O acordo prevê a criação de
uma holding para construção de
duas torrefações de café na China e montará 100 mil vending
machines (máquinas automáticas de venda de produtos) para

distribuir o produto diretamente aos consumidores chineses. A
Santa Mônica, por sua vez, fornecerá o café paulista para
a holding.
A expectativa é que ao longo
dos próximos 12 meses o grupo
paulista exporte aproximadamente 100 mil sacas de café de
60 quilos, gerando uma receita
de cerca de US$ 25 milhões. “Os
embarque de café e os primeiros aportes de recursos começam a partir de setembro. O planejamento indica que o projeto
como um todo será concluído
em até cinco anos, com a construção das fábricas e a instalação das vending machines”, afirma Colin James Francis, executivo de negócios internacionais
do Café Santa Mônica.

O acordo permitirá que uma
empresa brasileira possa comercializar o café paulista diretamente com o mercado chinês,
garantindo assim melhores margens de remuneração ao longo
de toda a cadeia de produção.
Atualmente, o Café Santa Mônica já exporta para mais de 30
países e iniciou recentemente os
primeiros embarques para a China, mas ainda em lotes pequenos.
O acordo permitirá que a empresa possa ampliar de forma significativa sua participação no
mercado chinês.
“O acordo assinado hoje é
mais uma iniciativa que contou
com o apoio do escritório da
InvestSP na China, durante a missão que passou os últimos dias
em encontros, reuniões e apre-

sentações com empresas e parceiros chineses. Tenho certeza
que aquilo que conquistamos
nessa missão é apenas o início
de um trabalho de longo prazo
que faremos na China”, afirma
Wilson Mello, presidente da InvestSP.
Missão China 2019
A comitiva, que visitou o país
entre 5 e 11 de agosto, foi formada pelo Governador João
Doria, cinco secretários de Estado (Transportes Metropolitanos, Desenvolvimento Econômico, Fazenda e Planejamento,
Agricultura e Relações Internacionais) e 31 empresas brasileiras interessadas em ampliar as relações comerciais com
a China.

Cidades de São Paulo e Miami discutem
parceria para construção de hospital
universitário na Mooca
O prefeito Bruno Covas recebeu na terça-feira (13), na
sede da Prefeitura, o prefeito de
Miami, nos Estados Unidos,
Francis Suarez, para tratar de
parceria entre as duas cidades na
área da saúde. No encontro, foi
discutido um protocolo para a
criação de um hospital universitário modelo em São Paulo, na
região da Mooca, Zona Leste.
“Discutimos uma parceria na
área de Saúde, entre a Universidade de Miami, apoiada pela prefeitura de Miami, e a cidade de
São Paulo. A ideia é que tenhamos aqui um hospital para pesquisas, para a formação de médicos, que consigam atender as
necessidades do mundo todo”,
afirmou o prefeito Bruno Covas.
“A Universidade Brasil, que tem
um memorando de entendimento com a Universidade de Miami é que vai fazer essa ação junto com a Prefeitura de São Paulo”, acrescentou Covas.
“Eu estou muito orgulhoso,
depois de ter viajado por alguns
locais, e a conexão emocional
entre Miami e São Paulo é inspiradora mim, inclusive em imaginar que há outros lugares pelo
mundo que possam ter essa empatia”, acrescentou Suarez.
“A mensagem que eu vou levar para Miami é que há uma harmonia entre nossas cidades e que
temos muito a aprender com o
prefeito e com a cidade de São
Paulo, que é muito maior do que
Miami. Nós temos muito o que
crescer”, disse o prefeito da cidade americana.
Estiveram presentes no encontro, além de Covas e Suarez,

o secretário municipal de Saúde
de São Paulo, Edson Aparecido,
e o secretário executivo de Relações Internacionais, Luiz Álvaro Salles Aguiar de Menezes.
O próximo passo será a definição de encontros para a concretização do projeto e atração de
pesquisas e investimentos na
área de saúde.
“Desde 2014, conversamos
sobre esta parceria com a Universidade de Miami e agora será
implementado um projeto de
terceira idade. Isso vem também
de um conceito mundial da Universidade de Miami, de formar
médicos com grandes capacitações. Proposta semelhante foi
feito em Israel, e agora será realizado em São Paulo, na Zona
Leste. É um projeto com as prefeituras de Miami e São Paulo
para que possamos dar esse passo tão importante na área de saúde”, disse o reitor da Universidade Brasil, Fernando Costa.
A cidade de Miami possui o
intitulado Distrito de Saúde, região com a maior concentração
de instalações médicas e de pesquisa da área de saúde dos Estados Unidos depois de Houston.
O bairro é composto principalmente por hospitais, institutos
de pesquisa, clínicas e escritórios governamentais, sendo considerado um centro do crescimento do setor de biotecnologia e pesquisa médica da região.
O intitulado Distrito de Saúde abriga a Universidade de Miami Leonard M. Miller School
of Medicine e a Life Science and
Technology Park ambas dedicadas não apenas a incentivar a pes-

quisa na área de saúde, mas também ampliar a eficiência dos serviços de saúde mediante a intersecção dos mais variados setores
da sociedade: organizações não
governamentais, empresas, comunidade e setor público.
O projeto da criação do Distrito da Saúde em Miami envolveu uma variedade de objetivos
sociais dentre eles: a intensificação da qualidade de vida, o
encorajamento ao desenvolvimento econômico, o incentivo
a moradia, geração de empregos,
melhoria da saúde pública na região. Em Miami, esse projeto
inclui a necessidade de reorganização da área de mobilidade
para ampliar o acesso dessa região, uma vez que esse distrito
de saúde atende toda a região de
Miami-Dade .
Em Miami a revitalização
ocorreu a partir da criação do
hospital “Jackson Memorial
Hospital Medical Center Overlay District”. O Hospital Jackson Memorial é um hospital terceirizado credenciado, sem fins
lucrativos, e a principal instalação de ensino da Escola de Medicina Leonard M. Miller da
Universidade de Miami. Com
mais de 1.550 leitos licenciados, o Jackson Memorial Hospital é um centro de referência,
um ímã para pesquisa médica, e
abriga o Ryder Trauma Center o único centro de traumatologia
Nível 1 adulto e pediátrico no
Condado de Miami-Dade.
Atualmente, a Universidade
de Miami só tem uma ação fora
dos Estados Unidos, que é em
Israel. A ideia é que a segunda

seja no Brasil, em São Paulo. “É
uma cidade que tem relação fraternal com Miami, além de uma
relação cultural e econômica,
que vai ajudar a construir ainda
mais pontes, não só entre São
Paulo e Miami, mas também entre o Brasil e os Estados Unidos”, finalizou Covas.
De acordo com o prefeito, o
projeto é importante para atrair
investimentos e gerar emprego
e renda na cidade de São Paulo.
“Mesmo sendo um equipamento privado, a parte de pesquisa a
ser feita é fundamental, porque
é exatamente este o futuro da
economia na cidade. A área de
pesquisa e de serviço é a vocação de São Paulo para a geração
de emprego e renda”, acrescentou Covas.
“A Prefeitura está agindo em
um dos nossos pilares, que é induzir e facilitar essa aproximação entre os entes públicos e privados que querem investir na cidade de São Paulo. Essa aproximação da cidade de Miami, que
tem os melhores contatos com a
Universidade de Miami, e a Universidade do Brasil, que está em
São Paulo e quer investir em um
hospital modelo que vai trabalhar
com médicos de classe mundial.
Nós precisamos aproximar essas iniciativas para atrair investimentos para a cidade“, disse o
secretário Luiz Alvaro.
O prefeito Bruno Covas ressaltou a importância para a capital de parcerias com as empresas e se coloca à disposição de
outros representantes da iniciativa privada que desejarem contribuir com a cidade.

DER lança aplicativo que permite indicação
do condutor e consulta às multas
Os proprietários de veículos
autuados nas rodovias estaduais
paulistas já podem realizar a indicação do condutor da infração
cometida e realizar consultas (sobre multas, por exemplo) por
meio do novo aplicativo do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão ligado à Secretaria Estadual de Logística e
Transportes. A ferramenta é gratuita e está disponível para downloads, desde segunda-feira (12),
para os sistemas Android e iOs.
Também a partir de agora, o
site do DER passa a permitir que
os condutores preencham o formulário online para pleitear a
penalidade de advertência por
escrito – infração de natureza
leve e média.
O aplicativo é de fácil usabilidade e navegação intuitiva. O app
DER Online permite que os proprietários dos veículos realizem
procedimentos antes burocráticos, com mais comodidade, agilidade e em qualquer horário.
Consulta
O DER Online também reúne outros serviços do Departamento, como consulta de quaisquer multas cometidas nas rodovias estaduais paulista administradas pelo DER e concedidas pelo
Governo do Estado de São Paulo, para veículos cadastrados no
país. A consulta poderá ser feita
pelo Renavam do veículo, CPF ou
CNPJ. Os condutores também
poderão acompanhar o resultado
da análise da defesa de autuações
e os recursos administrativos
enviados ao órgão e indicação de
condutor infrator.
“Esse é um passo importante
no caminho da modernização,
proporcionando ao cidadão mais

comodidade, redução de custos
e rapidez, com menos burocracia”, explica o secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.
Pelo site do Detran SP também é possível consultar multas
e pontos na CNH, entre outros
serviços, referentes a infrações
identificadas pelo DER, Polícia
Rodoviária Federal, Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo e também pelas prefeituras
conveniadas. O serviço é válido
para veículos registrados apenas
no Estado de São Paulo.
Como fazer
Na loja de aplicativos do seu
celular use a busca para localizar
o aplicativo chamado DER Online, clique na imagem e em “instalar”. O motorista deverá ler
com bastante atenção as instruções do formulário que permite
efetuar a indicação de condutor
infrator.
Para indicar pessoa física:
Acesse o serviço “Indicação do
Condutor” no app DER Online;
Leia atentamente as instruções e em seguida clique no item
“Ciente das informações”;
Digite a placa e número do
Auto de Infração de Trânsito (AIT);
Preencha com o número da
CNH do Indicado, data de validade da CNH do indicado e o estado de emissão da CNH;
Baixe e preencha o formulário com os dados do condutor
indicado e assine (condutor indicado e proprietário do veículo);
Tire foto da CNH do condutor indicado, documento de identificação para validar assinatura
proprietário (RG ou CNH) e do
formulário devidamente preen-

chido e assinado.
Os arquivos deverão estar no
formato “.jpg”.
É obrigatório anexar cópia
legível do documento de habilitação (CNH) do condutor, documento de identificação (RG) ou
outro documento que tenha assinatura idêntica à do formulário e
uma procuração, quando for o
caso. É importante assinar o formulário e coletar a assinatura do
condutor infrator.
O pleiteante também precisa
ter em mãos o auto de infração e
documentos do veículo, para informar a placa. A indicação do
autor da infração é de responsabilidade do proprietário do veículo e deverá obedecer ao prazo
estipulado na notificação da autuação emitida e processada pelo
Departamento.
No site do DER
A indicação do condutor online também está disponível no
site
oficial
do
DER
(www.der.sp.gov.br), por meio do
botão, “Indicação de condutor
online”, na aba – lado esquerdo –
“Multas e Recursos”.
Ainda no site, também está
disponível a PAE (penalidade de
advertência por escrito), um recurso ao qual o condutor tem direito quando recebe a primeira
multa em um ano. Caso não seja
grave, ele pode solicitar a PAE,
ou seja, o cancelamento da multa em troca de uma advertência.
Este recurso também estará, em
breve, disponível no app DER
Online.
O envio da indicação de condutor pela internet é simples.
Basta o pleiteante enviar o formulário de identificação do condutor disponível para download

no site juntamente com a documentação exigida no ato da indicação. Os documentos deverão
estar digitalizados, legíveis e sem
rasuras no formato “.jpeg”.
Caso os prazos legais não sejam cumpridos, a multa é vinculada ao proprietário do veículo cadastrado no sistema. Todas as orientações constam no formulário
existente no site. O acompanhamento da indicação do condutor
poderá ser feito pelo aplicativo.
Defesa e recurso
Ainda no 2º semestre deste
ano, o site do órgão também permitirá que a defesa de autuação e
Recurso Administrativo sejam
feitos pela internet. E, com isso,
a análise da defesa da autuação
ficará mais rápida.
A modernização dos trabalhos
do DER integra o compromisso
da nova gestão do Departamento
em oferecer mais eficiência nos
serviços prestados, de maneira
menos burocrático, sem filas, nas
plataformas mais modernas e tecnológicas. “Com a ampliação dos
serviços do DER disponíveis na
plataforma digital, queremos trazer mais transparência ao cidadão. Com o aplicativo, será possível acompanhar online seu andamento”, pontua o superintendente do DER, Paulo Tagliavini.
Com a modernização dos processos como a indicação do condutor sendo realizada pelo novo
aplicativo DER ONLINE ou pelo
site, haverá economia de recursos públicos, decorrente da digitalização de processos e eliminação da necessidade do uso de
papéis. Para o usuário a economia será monetária, já que não
terá custos de deslocamento ou
de envio por correios.
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Ministro comemora resultado
do leilão de três áreas portuárias
O ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Freitas, comemorou
o resultado do leilão de três áreas nos portos de Santos e Paranaguá, realizado na terça-feira
(13) na B3. “Superou a expectativa. Foi muito bom porque a
gente viu competição em dois
terminais. O de celulose em Paranaguá a gente esperava um
player único”, disse após o leilão desta terça-feira.
O ministro destacou ainda
que uma das áreas no Porto de
Santos e o espaço em Paranaguá
haviam ido a leilão no ano passado, mas não atraíram compradores. “Isso é uma mostra que
estamos conseguindo ir na direção certa”, acrescentou.
A primeira das três áreas vendidas, que compreende armazéns
para sal e fertilizantes em Santos, atraiu intensa competição
entre os três consórcios que disputavam o leilão. Após uma série de vários lances em viva voz,
o lote foi vendido para a Hidrovias do Brasil por R$ 112,5 milhões. A oferta inicial da empresa era de R$ 65 milhões, mas
teve que ser ampliada para competir com as propostas das concorrentes.
Nas duas outras áreas, uma
no Porto de Santos e outra em
Paranaguá, a disputa foi menor.
No espaço para transporte de líquidos, como produtos químicos, etanol e derivados de petró-

leo, a Aba Infraestrutura acabou
vencendo com um lance de R$
35 milhões. A outra concorrente, a Empresa Brasileira de Terminais, teve a oferta desclassificada por ter diversos outros
ativos na mesma parte do porto.
Sendo assim, a oferta da Aba foi
a única considerada válida.

nador a respeito do resultado do
leilão.
A previsão do governo é que
a Klabin faça R$ 87 milhões em
investimentos na área adquirida
em Paranaguá. No total, são esperados investimentos de R$
420 milhões nos três empreendimentos.

Celulose
Em Paranaguá, a área para
transporte de celulose foi arrematada em lance único pela Klabin. A empresa é uma grande produtora do setor no Paraná e pagou R$ 1 milhão pelo lote. “Para
determinado tipos de terminal a
gente tem cadeias que são extremamente verticalizadas. Aquele
cara que já está fazendo o investimento na fábrica, já tem o
transporte, normalmente é quem
vai arrematar”, explicou o ministro sobre porque já era esperada
a falta de concorrência pela área.
O governador do Paraná, Ratinho Júnior, disse que a Klabin
tem um plano de mais de R$ 9
bilhões de investimento em uma
nova planta de produção no estado, com a contratação de 12
mil funcionários. “Como é um
polo importante, a produção de
celulose é muito importante
para o estado, você dando oportunidade para que um grande grupo tenha uma logística mais eficiente, isso é geração de emprego na veia”, comentou o gover-

Estradas do Paraná
O governo prepara ainda os
editais para fazer novas concessões das rodovias do Paraná, cujos contratos se encerram em
2021. O número de estradas privatizadas no estado deve aumentar. “Essas rodovias do Paraná, as
concessões foram feitas na década de 1990. Agora, a gente já
trilhou uma curva de aprendizado, vamos trazer o que tem de
melhor em modelo de concessão”, ressaltou.
Para o ministro, os novos
termos de concessão deverão
trazer melhorias significativas
para os usuários. “Contratos que
vão trazer mais investimentos e,
provavelmente, me arrisco a dizer, tarifas mais baixas”, enfatizou.
Porto de Santos
Sobre a privatização do Porto de Santos, planejada pelo governo, o ministro disse que os
modelos vão começar a ser testados no Espírito Santo. “A privatização de Santos, a gente ain-

da não conhece o modelo, vamos estudar o modelo. A gente
já iniciou o estudo da privatização da Companhia Docas do Espírito Santo. Estamos fazendo
isso com o BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social]”, explicou.
O presidente da Companhia
Docas do Estado de São Paulo
(Codesp), Casemiro Tércio Carvalho, disse que a empresa está
se preparando para receber o
capital privado. Para isso, está
sendo feito um levantamento das
dívidas da empresa e as áreas
responsáveis por honrar o montante. Segundo ele, os maiores
valores dizem respeito a dívidas
trabalhistas e o déficit no Portus, previdência complementar
dos funcionários da empresa.
“As ações trabalhistas, que
não são poucas. Nós estamos
falando de um histórico de falta
de controle e zelo com o adicional de tempo de serviço, de risco”, exemplificou sobre o tipo
de dívida da autoridade portuária. Ele estimou em cerca de R$
1,5 bilhão o volume total das dívidas.
Além disso, de acordo com
Carvalho, a companhia se prepara para reduzir consideravelmente o quadro de funcionários.
Um programa de demissão voluntária pretende atrair 500 dos
atuais 1,3 mil empregados das
Docas. (Agencia Brasil)
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Área de armazéns no Porto de Santos
é leiloada por R$ 112,5 milhões

Porto de Santos (SP)
Uma das áreas levadas a leilão na terça-feira (13) do Porto de Santos (SP) foi concedi-

da por R$ 112,5 milhões. O lance vencedor foi da Hidrovias do
Brasil durante o certame na B3

(Bolsa de Valores), na capital
paulista.
A empresa ganhou o direito
de exploração por 25 anos de
três armazéns interligados por
esteiras ao cais, em um total de
29,3 mil metros quadrados para
movimentação de sal e fertilizantes. A previsão do governo
federal é que a nova concessionária traga investimentos de R$
219,3 milhões.
A disputa foi apertada com
diversos lances em viva voz. A
proposta inicial da Hidrovias do
Brasil havia sido de R$ 65 milhões, mas foi aumentada para
competir com ofertas feitas
pela Aba Infraestrutura e pelo
Consórcio TRH, que também
participaram do certame. A última proposta do TRH ficou em

R$ 112 milhões, sendo que a
Hidrovias do Brasil venceu com
um lance R$ 500 mil superior.
Ainda estão sendo leiloadas
hoje mais uma área no Porto de
Santos e outra no Porto de Paranaguá, no Paraná. O espaço em
Santos é destinado a movimentação de líquidos, como produtos químicos, etanol e derivados de petróleo. Em Paranaguá,
deve ser concedida uma área
com 27,5 mil metros quadrados
para uso para cargas em geral.
Segundo a Secretaria Especial do Programa de Parcerias
de Investimentos (PPI), vinculada à Casa Civil da Presidência da República, são estimados
investimentos de R$ 420 milhões nos três empreendimentos. (Agencia Brasil)

Itaipu tem maior produtividade
da história no mês de julho
A Usina de Itaipu registrou a
mais alta taxa de produtividade
da história para o período de
um mês em julho deste ano.
Esta taxa é resultado da relação entre a produção de energia e a água que passa pelas
turbinas. Foram produzidos
1,100 mil megawatts médios
por metro cúbico de água por
segundo (MWmed/m³/s) no
mês. O recorde anterior, de

1,098 MWmed/m³/s, era de
julho de 2018.
Segundo informações da
Itaipu Binacional, no período o
desperdício de água foi irrisório. Dentre os fatores que contribuíram para o resultado estão
o menor nível de água que chegou ao reservatório, o que favoreceu o aproveitamento de cada
metro cúbico de matéria-prima
em megawatt.

Outro fator, segundo a companhia, foi o gerenciamento das
variáveis envolvidas no processo de geração de energia como
demanda, estoque de água e disponibilidade das máquinas e da
transmissão.
O recorde anterior, de julho
do ano passado, foi obtido 28
anos depois da melhor marca
que foi registrada em setembro
de 1991 (1,087 MWmed/m³/s).

Esse valor foi superado em
maio, junho e julho do ano passado.
No acumulado parcial, 2019
também está sendo o melhor ano
do histórico. Até julho, a produtividade acumulada era de 1,072
MWmed/m³/s. A melhor marca
anual registrada no período havia ocorrido em 1986, com
1,060 MWmed/m³/s. (Agencia
Brasil)

Consumo de bens industriais
cai 0,5% em junho, diz Ipea
O consumo de bens industriais no Brasil caiu 0,5% em
junho, na comparação com
maio, divulgou na terça-feira (13) o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea).
O Indicador Aparente de
Bens Industriais do Ipea mede
a demanda por produtos da in-

dústria brasileira e por bens industriais importados. A demanda por bens industriais produzidos no país aumentou 0,2%
em junho, enquanto o consumo
de importados caiu 1,6%.
Com o resultado de junho,
o segundo trimestre (abril,
maio e junho) teve alta de 0,7%

em relação ao primeiro trimestre, mas caiu 1,6% em relação ao mesmo período do
ano passado.
A pesquisa também distingue as categorias econômicas
dos bens industriais e aponta
que houve alta de 0,5% na demanda por bens de capital em

relação a maio. Já os bens de
consumo duráveis tiveram queda de 4,6%.
Dos 22 segmentos da indústria, foi registrada alta de
demanda em oito, com destaque para produtos de metal e
farmoquímicos. (Agencia
Brasil)

Eletrobras tem lucro de R$ 5,5 bi
no segundo trimestre
A Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletrobras) teve
um lucro líquido de R$ 5,5
bilhões no segundo trimestre
de 2019, resultado 305% maior do que o R$ 1,3 bilhão registrado no mesmo período
do ano passado.
O valor se refere à soma do
lucro líquido das operações
continuadas, de R$ 301 milhões, e do lucro líquido de R$
5,2 bilhões decorrente da pri-

vatização da Amazonas Energia. Os dados foram divulgados
na noite de segunda-feira(12)
pela estatal.
O crescimento da receita
operacional líquida foi 12% na
comparação anual entre o segundo trimestre de 2018 e o
deste ano, passando de R$ 5,9
bilhões para R$ 6,6 bilhões. O
lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização
(Ebitda) recorrente cresceu

8%, passando de R$ 2,8 bilhões para R$ 3,1 bilhões.
No semestre, a Eletrobras
teve lucro líquido de R$ 6,9 bilhões, um aumento de 272%
em relação ao R$ 1,8 bilhão do
primeiro semestre de 2018. A
receita operacional líquida
cresceu 9,2%, passando de R$
11,9 bilhões no primeiro semestre de 2018 para R$ 13,09
bilhões. Com isso, o Ebitda
recorrente passou de R$ 6,1

bilhões para R$ 6,03 bilhões.
Segundo a empresa, o indicador dívida líquida/Ebitda recorrente LTM, dos últimos 12
meses, ficou em duas vezes,
melhor do que a meta estabelecida de ficar abaixo de três
vezes. As provisões para contingências somaram o montante de R$ 329 milhões e a
reversão de Contratos Onerosos foi R$ 248 milhões.
(Agencia Brasil)

Governo Trump divulga
novas regras para restringir
imigração ilegal
O governo de Donald Trump divulgou normas rigorosas
que tornarão a concessão de cidadania norte-americana ou
status legal de residência permanente muito mais difícil para
imigrantes ilegais que entram nos Estados Unidos (EUA).
O diretor interino da Agência de Serviços de Imigração e
Cidadania dos EUA, Ken Cuccinelli, anunciou as novas regras
na segunda-feira (12), em entrevista na Casa Branca.
De acordo com o novo regulamento, os pedidos levarão
em conta a capacidade de satisfazer condições mínimas de
renda ou educação, a necessidade de serviços de bem-estar
social, como assistência médica ou de alimentação.
As normas entrarão em vigor no dia 15 de outubro.
Analistas consideram que Trump está implementando as
medidas mais duras contra imigrantes ilegais como forma de
conquistar o apoio de eleitores para a próxima eleição presidencial.
Oposicionistas do Partido Democrata estão criticando Donald
Trump, afirmando que políticas discriminatórias incentivam crimes de ódio que têm como alvo imigrantes. (Agencia Brasil)

Apesar de derrota nas urnas,
Macri acredita que pode
reverter situação
Após as eleições primárias do domingo (11) apontarem
uma vitória em primeiro turno de Alberto Fernández e Cristina
Kirchner, o presidente Mauricio Macri manteve o tom de campanha, disse que ainda é possível reverter a situação e levar as
eleições a um segundo turno. Na segunda-feira(12), o mercado
reagiu ao resultado das primárias argentinas. O dólar disparou,
chegando a custar 60 pesos argentinos.
As eleições gerais ocorrerão no dia 27 de outubro. Nas primárias, que servem como uma pesquisa nacional, a chapa de Alberto Fernández e Cristina Kirchner obteve 47% dos votos, contra 32% de Macri.
Para vencer em primeiro turno, Fernández precisa conseguir
45% dos votos ou 40% e dez pontos de vantagem em relação ao
segundo colocado.
O atual presidente, em uma coletiva de imprensa na Casa
Rosada, disse que acredita que vai levar as eleições a um segundo turno. “Vamos reverter a eleição. A mudança vai continuar”,
disse.
Quanto ao resultado negativo dos mercados e a subida do
dólar, o presidente demonstrou preocupação. “Isso é apenas uma
mostra do que pode acontecer. O mundo vê isso [a vitória da
oposição] como o fim da Argentina”.
Crise argentina
Independentemente do vencedor nas eleições gerais do dia
27 de outubro, o próximo presidente herdará um país com uma
economia em recessão, com alta taxa de inflação (fechou 2018
em 47% e o primeiro semestre de 2019 em 22%) e com 32%
dos argentinos na pobreza.
Além disso, o eleito no próximo pleito ainda deverá cuidar
da relação com o Fundo Monetário Internacional (FMI), com
quem o país firmou uma série de compromissos em troca de um
empréstimo de US$ 57 bilhões. (Agencia Brasil)

Azul estreia voos na
ponte aérea
Rio - São Paulo dia 29
Após a redistribuição dos
slots, permissões para pousos
e decolagens, da Avianca no aeroporto de Congonhas, em São
Paulo, a Azul anunciou que começa no dia 29 de agosto a
operar voos na ponte aérea Rio
- São Paulo.
A companhia começou na
terça-feira (13) a venda de passagens para o trecho. A empresa informou que fará 16 voos
diários entre Congonhas e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A empresa usará de cinco a
seis aeronaves Embraer E-195,
inicialmente na pista auxiliar
do aeroporto.
No final de julho, a Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac) redistribuiu os 41 slots
da Avianca em Congonhas para
três das quatro empresas que
manifestaram interesse nas autorizações. A Azul ficou com
15 slots, a Passaredo com 14
e a MAP linhas aéreas, com
12.Todos os slots se referem
a horários que eram operados
pela Avianca na pista principal
de Congonhas.
Segundo a Anac, as empresas MAP e Passaredo “deverão
comprovar, junto ao operador
aeroportuário e ao órgão de
controle do espaço aéreo, o
atendimento de requisitos operacionais exigidos para operação no aeroporto.”
O motivo da comprovação
se deve ao tipo de aeronave utilizado pelas empresas. MAP e
Passaredo, que utilizam aviões

turboélice ATRs, com capacidade máxima de 70 passageiros, o que poderia ocasionar
problemas na operação do aeroporto, o mais movimentado
do país. A única que opera com
aeronaves compatíveis com a
frota da Gol e da Latam, de
maior capacidade, é a Azul.
Após a aprovação, as empresas poderão iniciar a oferta
de voos de acordo com os horários alocados. Caso alguma
empresa não seja autorizada a
operar, os slots voltarão para o
banco e serão distribuídos conforme a nova regra definida
pela agência reguladora.
Na ocasião, a Anac disse
ainda que, em razão das aeronaves operadas pela empresa
Two Flex, os 14 slots solicitados pela empresa foram alocados na pista auxiliar de Congonhas e estão pendentes de
confirmação pelo Centro de
Gerenciamento de Navegação
Aérea (CGNA). A TWO, opera a aeronave Caravan, de nove
lugares.
A decisão de redistribuir
os slots foi tomada pela Anac
no dia 25 de julho, em reunião
extraordinária e vale para a
temporada de 27/10/2019 a
28/03/2020, mas, segundo a
Anac, considerando o nível
crítico de concentração e alta
saturação da infraestrutura de
Congonhas, as empresas estão
autorizadas a iniciar imediatamente a oferta de voos.
(Agencia Brasil)
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Ministério da Justiça aponta
redução do número de homicídios
PGR reafirma apoio a
Lava Jato, mas cobra
“isenção” de procuradores
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, frisou
na terça-feira(13) a importância da isenção e da imparcialidade do Ministério Público,
assegurada pela Constituição, e
reafirmou seu apoio à Operação Lava Jato, mas cobrou que
todos os procuradores expressem “nos atos e nas palavras” a
independência da instituição.
“A independência do Ministério Público (MP) está assegurada na Constituição e nas
leis. Mas precisa ser vivida nos
atos e nas palavras de cada
membro da instituição, sabendo que o que faz ou deixa de
fazer é capaz de refletir sobre
todos e todas”.
Ao destacar o ofício que
publicou na segunda-feira (12)
prorrogando por mais um ano
a atuação da força-tarefa da
Lava Jato no Paraná, Raquel
Dodge afirmou que o trabalho
de todos os membros do MP
precisa se basear nas leis.
“A Procuradoria-Geral da
República apoia a atuação ins-

titucional de todos os seus
membros, para o cumprimento da missão. Mas igualmente
exige que o desempenho da
atuação institucional se dê inteiramente dentro dos marcos
da legalidade”, disse Raquel
Dodge.
Ela afirmou que um dos
principais deveres da PGR é
“lembrar que a Justiça resulta do devido processo legal”,
o qual prevê a participação
da defesa em todos os momentos, incluindo na fase de
investigação, e também o
respeito à atuação independente dos juí zes.
“A Justiça resulta de um devido processo legal justo, com
garantia de efetiva participação
dos advogados, em todas as fases do processo, inclusive na
fase de investigação. Com respeito ao judiciário, e zelo pelo
dever de isenção, imparcialidade, independência dos magistrados, que são, sempre, a garantia das garantias constitucionais”. (Agencia Brasil)

CNMP nega recurso e
mantém procedimento
disciplinar contra Deltan
O Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP)
negou na terça-feira (13), por
unanimidade, um recurso do
procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da
Lava Jato no Paraná, em que
ele buscava reverter a abertura de um procedimento administrativo disciplinar (PAD)
contra si.
No PAD, Dallagnol é acusado de infração disciplinar
por ter criticado, em uma entrevista à rádio CBN, a atuação de
ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF) no julgamento
que retirou trechos da delação da
Odebrecht das mãos do então
juiz federal Sergio Moro. Na
entrevista, Dallagnol disse, entre outros pontos, que os ministros do STF mandaram “uma
mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção”.
Após a entrevista, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, acionou o CNMP, que em setembro do ano passado confirmou a abertura do PAD em plenário. Foi desta decisão que
Dallagnol recorreu, por meio de
embargos de declaração, que
foram negados de modo unânime nesta terça-feira, confirmando a continuidade do procedimento disciplinar contra ele.
O julgamento do recurso
de Dallagnol foi relâmpago,
feito em bloco, isto é, sendo
julgado em conjunto com diversos outros recursos, motivo pelo qual não houve manifestações orais dos conselheiros sobre o pedido.

As sanções que podem resultar de um PAD vão desde penas de advertência e censura até
a suspensão ou mesmo demissão, em casos mais extremos.
Mensagens
Numa outra votação, o plenário do CNMP decidiu, também
por unanimidade, aprovar um
pedido dos conselheiros Leonardo Accioly da Silva e Erick
Venâncio Lima do Nascimento
para que seja revisto o arquivamento de uma reclamação disciplinar contra Dallagnol.
O caso trata de mensagens
atribuídas a Dallagnol em conversa que teria mantido com
Moro por meio do aplicativo de
celular Telegram, que foram divulgadas em junho pelo site The
Intercept Brasil.
Após a divulgação das mensagens, quatro conselheiros do
CNMP - Luiz Fernando Bandeira de Mello, Gustavo Rocha,
Erick Venâncio Nascimento e
Leonardo Accioly da Silva –
pediram a abertura do procedimento disciplinar contra
Dallagnol, mas o corregedor
do órgão, Orlando Rochadel,
arquivou o pedido, por entender não haver “ilícito funcional”
no teor das mensagens.
Com a decisão desta terçafeira (13) do CNMP, a reclamação volta a tramitar e seu arquivamento será revisado por um
dos 14 conselheiros do órgão, a
ser escolhido por sorteio. Em
seguida, o plenário votará sobre
a abertura ou não da reclamação
disciplinar. (Agencia Brasil)

Nos primeiros quatro meses
de 2019, o Brasil registrou
3.528 homicídios dolosos a
menos que no mesmo período
do ano passado. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança
Pública, nos primeiros quatro
meses deste ano, 13.142 pessoas foram mortas por alguém que
agiu intencionalmente ou assumiu o risco consciente de matar. É um resultado 21,2% inferior aos 16.670 casos registrados entre janeiro e abril do ano
passado.
A melhora também foi constatada em indicadores de outros
nove tipos de crimes acompanhados pelo Sistema Nacional de
Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de
Material Genético, de Digitais e
de Drogas (Sinesp) – plataforma de informações integradas
criada em 2012 e que está a cargo da Secretaria Nacional de
Segurança Pública (Senasp). A
base de dados é alimentada pelos estados e pelo Distrito
Federal, responsáveis por lançar
os boletins de ocorrência.

Segundo o balanço parcial
que o Ministério da Justiça e
Segurança Pública divulgou na
terça-feira (13), a maior variação percentual (-38,5%) foi observada na redução do número de
roubos a instituições financeiras, que caiu de 325 para 200
ocorrências na comparação entre o primeiro quadrimestre de
2018 e o de 2019.
O total de latrocínios (roubo seguido de morte) teve redução de 23,8% em comparação com o mesmo período do
ano anterior. Já as tentativas de
homicídio caíram 8,6%, enquanto o roubo de veículo teve
queda de 27,5%.
Os dados do Sinesp também
apontam para uma redução de
13,6% nos estupros e uma queda de 5,3% no número de crimes de lesão corporal seguida
de morte. Ainda segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o furto de veículos
diminui 11,1% e o r oubo de
carga 27,3%.
Para o diretor-executivo da
ong Sou da Paz, Ivan Contente
Marques, os resultados refor-

çam uma tendência que já vem
sendo observada há algum tempo. “De fato, temos visto uma
redução nos índices de criminalidade que vem do ano passado.
Outros indicadores como o Atlas
da Violência, do Ipea e do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública já apontavam esta tendência de queda nos principais
indicadores de violência, mas
sabemos que ainda há uma dificuldade enorme na obtenção
de dados fidedignos”, disse
Marques à Agência Brasil,
destacando a importância do
ministério assumir a atribuição de organizar as informações fornecidas pelos governos estaduais, sistematizá-las
e divulgá-las.
“Temos visto com bastante esperança e alegria esta
possibilidade do governo assumir o papel de, periodicamente, divulgar informações
sobre segurança pública. Sabemos o quanto é problemático a construção de indicadores por meio de boletins de
ocorrência. Daí a importância de
que todas as unidades federati-

vas estejam integradas ao Sinesp. Que todas as ocorrências
policiais registradas nas delegacias das 27 unidades da federação sejam sistematizadas. Isto
sim será uma evolução”, acrescentou Marques.
O diretor da Sou da Paz atribui a redução dos números da
violência a uma série de fatores,
entre os quais ações adotadas em
nível estadual. “Somamo-nos
aos que atribuem estes recentes
resultados a uma soma de fatores. A causa da criminalidade,
principalmente do homicídio, é
multifatorial. Ou seja, tem várias razões. Logo, enfrentá-la [exige] políticas de médio e longo
prazo. E, nos últimos tempos,
alguns estados têm apostado
com maior intensidade na execução de programas de governança e segurança pública, com investimentos diretos em suas polícias e em programas estaduais
que começam a apresentar resultados efetivos. Há ainda um esforço de coordenação nacional
e de maior cooperação interestadual”, concluiu o especialista.
(Agencia Brasil)

Revisão do pacto federativo reunirá
até seis PECs, diz Alcolumbre
Prevista para começar a ser
discutida ainda este ano, a revisão do pacto federativo poderá
englobar de quatro a seis propostas de emenda à Constituição
(PECs), disse na terça-feira (13)
o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Ele reuniu-se por cerca de uma hora com
o ministro da Economia, Paulo
Guedes, para discutir as propostas que pretendem descentralizar recursos da União.
Segundo Alcolumbre, as
PECs tramitarão simultaneamente no Senado e tratarão de
temas como a repartição dos recursos da cessão onerosa (leilão de exploração dos barris extras de petróleo na camada présal), a nova distribuição do Fundo Social do Pré-Sal e a revisão
da Lei Kandir (por meio da qual
a União compensa os estados
pela isenção de tributos estadu-

ais nas exportações).
“O que ficou estabelecido é
que vamos construir quatro, cinco ou seis emendas constitucionais. Vamos cumprir um acordo construído com os governadores e os prefeitos para que o
Senado, como Casa da Federação, possa se debruçar sobre essas possibilidades de descentralização de recursos, inclusive da
exploração de petróleo, da cessão onerosa. Falamos um pouco
de Lei Kandir também. É importante que o Estado reconheça,
pelo menos no ano de 2019, e
pague essa conta para os estados,
especialmente os exportadores”,
declarou Alcolumbre ao sair do
encontro.
O presidente do Senado disse não ter conversado sobre reforma tributária com Guedes.
Segundo ele, a revisão do pacto
federativo e as mudanças nos

impostos são temas independentes. “A reforma tributária é simplificação. A descentralização de
recursos é fazer com que estados e municípios possam ter
mais recursos para fazerem postos de saúde, estradas, comprarem medicamentos”, disse.
Alcolumbre disse que a revisão do pacto federativo é urgente porque os estados e os
municípios estão com as finanças estranguladas enquanto as
obrigações de fornecer serviços
públicos aumentaram muito nas
últimas décadas.
“Isso é um debate aguardado
há muitos anos pela sociedade
brasileira. Os governadores e
prefeitos estão recebendo atribuições do Governo Central sem
os recursos necessários para viabilizarem as soluções para os
problemas que são monstruosos
no Brasil. Num país com 5.570

municípios, com várias realidades e dimensões constitucionais, os governos e os prefeitos
estão gerenciando folha de pagamento e recursos humanos”,
ressaltou.
Em relação à reforma da Previdência, que começou a tramitar no Senado, Alcolumbre disse ter apenas comunicado a Guedes o calendário de tramitação
da proposta acertado com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senadora Simone Tebet (PMDB-MS),
e com o relator da proposta, senador Tasso Jereissati (PSDBCE). O cronograma prevê a conclusão da tramitação na CCJ em
quatro semanas e a votação em
Plenário até a última semana de
setembro. “Agora, vamos socializar esse calendário com os líderes partidários”, afirmou.
(Agencia Brasil)

TJSP determina que Alexandre
Nardoni volte para o regime fechado
A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça (TJ)
de São Paulo decidiu na terçafeira (13), por unanimidade, cassar a progressão prisional concedida a Alexandre Nardoni, condenado à pena de 30 anos de reclusão pelo homicídio, em
2008, de sua filha, Isabela Nardoni. Com a decisão, Nardoni
terá de retornar ao regime fechado na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior paulista.
Nardoni havia conseguido
progressão prisional e estava em
regime semi-aberto desde o final do mês de abril. Após a deci-

são inicial da Justiça de abrandar sua pena, o Ministério Público recorreu e obteve nesta
terça-feira decisão favorável no
órgão colegiado do TJ.
O relator do caso, desembargador Luís Soares de Mello, disse em seu voto que, apesar de
Alexandre Nardoni ter cumprido os requisitos temporais para
a progressão prisional, ainda não
está clara sua readaptação social. Mello destacou que o exame
criminológico realizado foi insuficiente para determinar, de
forma segura, se Nardoni faz jus
ao benefício da progressão.

“Tratando-se de delito hediondo, verdadeiramente nefasto,
com penas altas a descontar, toda
prudência será necessária para
colocar-se o cidadão de volta ao
convívio social. O caso, enfim,
recomenda cautela de modo que
o regresso do agravante ao seio
social deve ser feito com toda a
prudência possível”, disse em
seu voto.
Na decisão da 4ª Câmara ainda foi determinado que Nardoni
seja submetido ao teste de Rorschach, avaliação em que são utilizadas pranchas com borrões de
tinta. As respostas revelam da-

dos a respeito do desenvolvimento psíquico, das funções e
sistemas cerebrais do indivíduo.
Alexandre Nardoni foi condenado à pena de 30 anos, dois
meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, por homicídio qualificado por meio
cruel, mediante recurso que
impossibilitou a defesa da vítima, de sua filha Isabela Nardoni, de 5 anos, em 2008. Sua
esposa e madrasta da vítima,
Ana Carolina Jatobá, também
participou do crime e foi condenada a 26 anos e oito meses.
(Agencia Brasil)

Brumadinho teme nova ruptura de
barragem e cobra ações de empresa
Diante do abandono de uma
barragem de rejeitos minerários, a prefeitura de Brumadinho
(MG) realizou na segunda-feira (12) uma reunião com a
Emicon Mineração e Terraplanagem, empresa responsável
pela estrutura. Na ocasião, foram cobradas medidas para minimizar os riscos de uma nova
tragédia, similar a que ocorreu
no município em janeiro desse ano, quando a ruptura de
uma barragem da Vale provocou mais de 200 mortes. Entre as reivindicações apresentadas, está a realização de uma
avaliação técnica sobre a estabilidade da barragem e a elaboração de um plano para evacuar moradores do entorno.
“Um levantamento inicial
aponta para a remoção de apenas nove famílias que vivem na
área rural da região dos Quéias e que não há nenhum risco
para moradores de áreas urbanas de Brumadinho”, diz um
comunicado oficial divulgado
pelo município. O texto des-

taca que a evacuação já foi determinada em decisão judicial
ainda não cumprida pela mineradora.
Além de agentes da prefeitura e de diretores da mineradora, a reunião contou ainda
com representantes do Ministério Público de Minas Gerais
(MPMG), da Agência Nacional
de Mineração (ANM), da Defesa Civil de Minas Gerais e
das polícias Civil, Militar e
Ambiental. Também participaram do encontro profissionais
da Arteris, concessionária responsável pela administração da
Rodovia Fernão Dias, que passa próxima à estrutura.
O MPMG é o autor de uma
ação civil pública que levou à
decisão judicial citada no comunicado do município. Em
maio de 2019, o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais
(TJMG) atendeu parcialmente
os pedidos formulados no processo e determinou que a Emicon se abstivesse de lançar novos rejeitos na estrutura, ela-

borasse em três dias um plano
para garantir sua estabilidade,
contratasse uma auditoria técnica independente para avaliar as medidas de reparo e implantasse sinalização das rotas
de fuga e um sistema de alerta
sonoro.
“Se faz necessário prevenir,
neutralizar e se mitigarem os
riscos sociais e ambientais acima relatados, decorrentes da
insegurança e instabilidade da
estrutura de contenção de rejeitos existente no Complexo
Minerário acima especificado”, escreveu o juiz Rodrigo
Heleno Chaves. O magistrado
também solicitou na ocasião
que as Defesas Civis municipal e estadual e a ANM se manifestassem sobre a necessidade de evacuação. Caso a medida fosse necessária, a decisão definiu que a mineradora
deveria se responsabilizar
por todos os curtos e que as
pessoas deveriam ser ouvidas
sobre suas preferências de
abrigamento: hotel, pousada

ou imóvel locado.
Procurado pela Agência
Brasil, o advogado Gustavo
Alvarenga, que representa da
Emicon, informou em nota que
a mineradora “irá cumprir a
decisão judicial e removerá as
pessoas potencialmente afetadas, ainda que barragem não
esteja em eminente risco”. Ainda segundo ele, “a empresa há
tempos passa por uma situação
societária e que somente mais
recentemente o seu co-administrador judicialmente nomeado, Sr. Sérgio Lúcio, pôde tomar ciência de tudo que é necessário ser feito”.
O advogado afirma também
que há estudos e verificações
em andamento iniciados em
junho e a mineradora assumirá
suas responsabilidades. “A
Emicon realizou os estudos de
estabilidade de barragem no
ano passado, o que demonstra
que vem tentando sanar e mitigar todo e qualquer eventual
problema”, acrescenta a nota.
(Agencia Brasil)
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Ministério deve definir modelo de
participação de Angra 3 este mês
concluir a obra faltam mais R$ 15
bilhões em investimentos, que
devem vir do parceiro privado
que será selecionado a partir da
definição do modelo.
Confiabilidade energética
O secretário explicou que a
obra é importante para dar uma
grande confiabilidade energética
para a Região Sudeste do país.
“[Angra 3] é uma usina cuja localização é importante porque
está no centro de cargas [da região] do Sudeste. É uma usina de
geração de energia limpa. Uma
usina em que a produção de energia e o fator de capacidade é da
ordem 99%, com alta confiabilidade. Isso significa dizer uma
geração mais próxima da carga,
com redução de custos de transmissão e de perda”, disse.
Santos disse que também é
importante em relação a Angra 3
é que a usina utiliza combustível
nacional. “Não temos dependência de variação de políticas externas porque é um combustível
nacional disponível e isso faz com
que tenhamos uma indústria mais
competitiva. E quando se desenvolve a indústria nuclear, você
traz não só atributo para a geração de energia mas a perspectiva
de continuar com o país na van-

Foto/Divulgação/PAC

O secretário de Planejamento
e Desenvolvimento Energético
do Ministério de Minas e Energia, Reive Barros dos Santos, disse na terça-feira (13), em Florianópolis, que até o final deste mês
deverá ser definido o modelo de
participação da Usina de Angra
3. Santos participou na terça-feira de um workshop promovido
pela Associação Brasileira das
Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação (Abpti), dentro do evento Innovation Summit Brasil 2019, que acaba nesta
quarta-feira(14), em Florianópolis.
Em entrevista à Agência
Brasil após palestra no evento,
o secretário disse que a previsão é
que Angra 3 esteja concluída em
2026. “Foi definido o preço de referência, preço que acho que é atrativo para a competição na disputa
dos participantes. Acho que até o
final de agosto a gente define a modelagem da participação da iniciativa privada. Em seguida, tem a competição, de tal sorte que possamos,
em meados de 2020, começar efetivamente a retomada da obra e concluí-la, definitivamente, em janeiro
de 2026”, disse.
Mais de 60% da Usina de
Angra 3 foi construída, a um custo de quase R$ 10 bilhões. Para

Usina de Angra 3
guarda que queremos”, disse,
ressaltando que a tecnologia nuclear é desenvolvida também nas
áreas de medicina e agricultura,
por exemplo.
Segundo informações da Eletronuclear, quando entrar em
operação comercial, a usina de
Angra 3 terá potência de 1.405
megawatts, com capacidade de
gerar mais de 12 milhões de
megawatts-hora por ano, energia que seria suficiente para
abastecer as cidades de Brasília e Belo Horizonte durante o
mesmo período.
O secretário disse também

que, em agosto, chegam ao país
cinco caminhões, provenientes
da China, para atuar na distribuição de GNL (Gás Natural Liquefeito). Eles devem começar
a fazer o transporte de gás a
partir de setembro na cidade de
Aracaju.
“A Golar [Power, uma joint
venture] está importando cinco
caminhões da China e tem, como
objetivo, pegar o gás e fazer a
distribuição nas cidades. Se no
passado precisava construir gasoduto para isso, hoje se tem
mais flexibilidade de transporte de
gás natural”. (Agencia Brasil)

Conselho abre processo
disciplinar contra procurador
que criticou STF
O Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP) decidiu na terça-feira (13) abrir um
procedimento administrativo
disciplinar (PAD) contra o procurador da República Diogo Castor, ex-membro da força-tarefa da
Lava Jato no Paraná, por causa
de um artigo em que ele usou o
termo “turma do abafa” numa
aparente referência à Segunda
Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
O processo disciplinar contra Castor teve início após o
CNMP ser acionado pelo presidente do STF, ministro Dias
Toffoli, depois de Castor publicar o artigo no site O
Antagonista em março, quando
ainda integrava a Lava Jato, da
qual se desligou em abril. No
texto, o procurador critica a decisão da Segunda Turma do
STF de enviar à Justiça Eleitoral casos de caixa dois relacionados à Lava Jato.
Após ser acionado por To-

ffoli, o corregedor do CNMP,
Orlando Rochadel, abriu uma
reclamação disciplinar contra
Castor e em seguida votou pela
abertura do PAD, procedimento mais grave, que pode resultar em sanções como advertência, censura ou suspensão.
O relator foi acompanhado
por outros 12 conselheiros, que
concordaram com a abertura do
PAD, incluindo a procuradorageral da República, Raquel
Dodge, presidente do CNMP.
“A liberdade de expressão tem
limite e é precisa verificar se isso
ocorreu no caso concreto”, disse ela ao votar, na terça-feira, a
favor do procedimento disciplinar.
O caso começou a ser julgado em junho no plenário do
CNMP, quando Castor se defendeu, afirmando não ter cometido qualquer infração e que
o termo “turma do abafa” não
se referia a ministros do Supremo. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
R.C.P.O.D.P.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF 09.594.468/0001-26
NIRE 35.300.356.861 - EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA - Realizada em 26 de Março de 2019. Arquivada na JUCESP sob nº 413.529/19-8
Em 31.07.2019. Após leitura, análise e discussão, os acionistas presentes deliberaram, sem
ressalvas e por unanimidade: (i) Aceitar a renúncia do Diretor Marcelo Pires Oliveira Dias, brasileiro,
casado, administrador, portador da cédula de identidade RG 27.925.160-9 - SSP-SP e inscrito no
CPF/MF sob o nº 258.510.388-96, que deixa nesta data o cargo de Diretor da Companhia, conforme
indicado na Carta de Renúncia arquivada na sede da Companhia; (ii) Desta forma, a Diretoria da
Companhia passa a ser exercida por: (a) Maria Tereza Pires Oliveira Dias Graziano, brasileira,
casada, pedagoga, inscrita no CPF/MF sob o nº 269.997.268-17 e portadora da cédula de identidade
RG nº 28.636.242-9 SSP/SP, para ocupar o cargo de Diretora sem designação específica; (b) Maria
Regina Camargo Pires Ribeiro do Valle, brasileira, casada, publicitária, inscrita no CPF/MF sob o nº
269.997.118-95 e portadora da cédula de identidade RG nº 28.636.243-0 SSP/SP, para ocupar o
cargo de Diretora sem designação específica; (c) Renato Pires Oliveira Dias, brasileiro, casado,
administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.999.988-17 e portador da cédula de identidade
RG nº 23.420.400-X SSP/SP, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica; e (d) André
Pires Oliveira Dias, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 219.411.268-55 e
portador da cédula de identidade RG nº 30.428.494-4 SSP/SP, para ocupar o cargo de Diretor
sem designação específica; todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 29º andar.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012873-16.2017.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina
Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a CEZARAUGUSTO VALENTIM DE SOUZA,
brasileiro, com cédula de identidade RG. Nº 9.185.285 e inscrito no CPF/MF sob o nº 032.680.408-02, que
INSTITUTO MARIA IMACULADA, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 61.031.928/0001-28, propôs uma ação
Monitória, para o recebimento de R$ 4.678,81 (07/2017). Encontrandose o requerido 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 a quantia reclamada ou ofereça
embargos, ficando ciente de que o cumprimento da obrigação importará em isenção de custas e honorários
advocatícios, sob pena de não o fazendo constituir-se de pleno direito o título executivo, convertendo-se o
mandado inicial em mandado executivo, nos termos dos arts. 700, 701 e 702 do NCPC. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
J - 13 e 14/08
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0108518-40.2007.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - SantoAmaro, Estadode São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão
Filho, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o)MARJORIE FONSECA DE MELO, não qualificada, na condição
de herdeira de Maria das Graças da Fonseca Mello, que lhe foi proposta uma ação Paulianade Procedimento
Comum Cível por parte de Espólio - João Martírio de Andrade e outros, objetivando a declaração de nulidade
do ato jurídico (venda do imóvel objeto da matrículanº 208.159 - 14º CRI - São Paulo) a fim de o bem se
reincorpore ao patrimônio de JoséFrancisco da Fonseca e restaurante a garantia patrimonial oferecida aos
requerentes porocasião da celebração de contrato de locação. Encontrando-se a ré em lugar incerto e nãosabido,
foi determinada a suaCITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da açãoproposta e para que, no prazo de
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presenteedital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, casoem que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao
feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
J - 13 e 14/08

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1015011-15.2015.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LeticiaAntunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Orlando
Gonçalves, JaneAurora Cosme Mamprim, Flavio Silveira Cosme, V ictor Ferreira Cosme Filho, Valter dos
Santos, Walkiria Lopes de Almeida, Nanci Lopes Alves, Elisangela Belusi, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Walmir Marinho da
Silva ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Dr.
Renato Maia, lote 06, Quadra D, Vl. João, Cangaíba, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
J - 13 e 14/08

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:0033609-41.2018.8.26.0002 Classe: Assunto:Incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica - Seguro Exeqüente:Bradesco Saúde S/A Executado:Nasf
Produção Musical Ltda. e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 003360941.2018.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São
Paulo, Dr. RAPHAEL AUGUSTO CUNHA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NASF PRODUÇÃO MUSICAL
LTDA., CNPJ/MF nº. 16.638.398/0001- 26 , ANDRE SANTOS FELISMINO, CPF: 228.620.438-18 e JOAO
MARCOS PORTO DA PENHA, CPF: 068.006.339-09 - Ação: INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA por parte de BRADESCO SAÚDE S/A, encontrando-se os réus em lugar
incerto e não sabido, foi determinada CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial “nos termos
do artigo 257 NCPC “. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J - 13 e 14/08
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1126179-65.2014.8.26.0100 ADoutora Paula
Velloso Rodrigues Ferreri MM. Juíza de Direito da 40ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP, na forma da Lei,
etc FAZ SABER a MARCIA CRISTINA GLIOSCE MOREIRA, brasileira, qualificação desconhecida, de
alcunha MÁRCIA KLING, portadora da cédula de identidade RG nº 7.168.978-3 SSP/RJ, inscrita no CPF/MF
sob o nº 047.866.808-26, MÁRCIA CRISTINA GLIOSCE MOREIRA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
03.816.791/0001-10 e KLING E ASSOCIADOS CONSULTORIAEMPRESARIAL, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 03.816.791/0001-10, que lhe foi proposta uma ação: Procedimento Comum (Obrigações) por parte de
SOCIEDADE DE AMIGOS DOS MUSEUS SAM NACIONAL CNPJ/MF sob o nº 50.856.400/0001-71.
Encontrando-se os réus 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, nos termos do artigo 257 NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
J - 13 e 14/08
EDITALDE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006790-36.2019.8.26.0001 AMMª. Juíza
de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Maria Cecilia Monteiro
Frazão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NATÁLIA CAMPO DOS SANTOS, brasileira, casada, portadora
da Cédula de Identidade RG n. 44.522.331-5/SP, inscrita no CPF n. 364.602.298-13, que por este Juízo tramita
o presente cumprimento de sentença movido por FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTOS oriundo da ação monitória n. 0146684-76.2009.8.26.0001. Encontrando-se a executada
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague a quantia de R$ 40.926,11 (atualizada até 26/03/2019), devidamente atualizada, sob pena de
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
J - 13 e 14/08

VIGOR ALIMENTOS S.A.

Pirapora Agropecuária S.A.

Living Barbacena Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ/MF nº 83.699.231/0001-62 - NIRE 35.300.484.011
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira
convocação, no dia 23 de agosto de 2019, às 10h (dez horas), na sede da Companhia, localizada na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 2.344, Conjunto 134, Sala 2, Jardim Paulista,
CEP 01402-900, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) alteração do objeto social da Companhia,
para inclusão da atividade de “criação de bovinos para corte, cria e recria” e, havendo aprovação, a respectiva
alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia para prever a inclusão de atividades no objeto social;
(ii) rerratificação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2019, arquivada em sessão de 31/05/2019, sob o
nº 296.019/19-7; e (iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia. Os Acionistas poderão ser representados na
Assembleia Geral por procuradores constituídos na forma do Artigo 126 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada. São Paulo, 14 de agosto de 2019. Marcio Koiti Takiguchi - Diretor Presidente.

CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97 - NIRE 35.300.391.047
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da Vigor Alimentos S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será
realizada no dia 22 de agosto de 2019, em primeira convocação às 9h30m e em segunda às 10h00m, na sede social da Companhia, situada na
Rua Joaquim Carlos, n° 396, 1º andar, Brás, CEP 03019-900, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) destituição do Sr. Mauricio
Gárate Meza do cargo de membro do Conselho de Administração; (ii) em substituição a destituição acima aprovada, deliberar sobre a eleição
do Sr. Andrés Gutierrez Fernandez para o cargo de membro do Conselho de Administração; (iii) ratificação da nomeação dos demais membros
do Conselho de Administração; e (iv) outros assuntos de interesse da Companhia e dos acionistas presentes. São Paulo, 12 de agosto de 2019.
Antonio Suarez Lara - Presidente do Conselho de Administração. A Administração da Vigor Alimentos S.A.

CNPJ 10.970.439/0001-09 - NIRE 35.223.427.437
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 06.08.2019, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº. 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 5.000.000,00, considerados excessivos em relação ao
objeto, com o cancelamento de 5.000.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá com expressa anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. Passando o capital de R$
9.844.065,00 para R$ 4.844.065,00 dividido em 4.844.065 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.08.2019. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários
S.A. e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 110090014.2013.8.26.0100.-O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Pedro Antonio de Paula, Clemente Barba Silva,
Mauricio Vieira, Celia Faco Vieira, Jose Carlos de Queiroz, Elza Carlos de Queiroz, Francisco Faco, Veronica da Silva Faço,
Cypriana Maria da conceição, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ ou
sucessores, que ODETE MARTINS VIEIRA ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel
localizado na Rua Brás Tavares, 88, Vl. Celeste, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[14,15]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 004943318.2010.8.26.0100 - 1086/10.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Said Rachid Sâmara, Julieta Berbari
Samara, João Gabriel Comprido, Samia Samara Gabriel, Mitra Diocesana de Campo Limpo, Joaquim Pires da Silva, GABRIEL
JOÃO GABRIEL COMPRIDO, DORLY SAMARA GABRIEL SALEM e Reinaldo João Gabriel Comprido, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que MANUEL DE ARRUDA
JUNIOR e Maria Regina Amaral Arruda ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel
localizado na Rua Mario Neme, 559, Jd. Sâmara, Campo Limpo, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[14,15]
EDITAL DE INTERDIÇÃO Processo Digital nº:1001091-88.2017.8.26.0010 Classe Assunto:Interdição - Tutela e Curatela
Requerente:Acacio Rondello e outro Requerido:Maria Paull Rondello EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Maria Paull Rondello, REQUERIDO POR Acacio Rondello e outro - PROCESSO
Nº1001091-88.2017.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional X - Ipiranga,
Estado de São Paulo, Dr(a). ELIZABETH KAZUKO ASHIKAWA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 07/11/2018, Diante do exposto, JULGO PALCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido para o fim de interditar parcial e de forma definitiva a ré MARIA PAULLI RONDELLO, Não podendo ela
praticar atos patrimoniais e da vida negocial. Fica nomeado o co-autor André Paulli Rondello como curador definitivo. Em
obediência ao § 3º do art. 755 do CPC, serve o dispositivo da presente sentença como edital, que será afixado em local de
costume e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de junho de 2019.
[14]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1103305-23.2013.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima

Zanetta, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Espólio de Jose Gabriel Cauduro, Irene Noce Cauduro, Carlos Alberto Cauduro,
Elzuito Pereira Barreto, Benedicto Ignacio de Lima, Salvino Juliani, Maurilio Antonio Maia e Sandra Freitas Maia, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que GILZA DAMASIO DE SALLES,
Andreia Carneiro de Salles e Eliane Carneiro de Salles ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do
imóvel localizado na Rua Dom José marcondes, 229, Jd. Irene, São Paulo SP, Cep. 02863-090, alegando posse mansa e pacífica
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [13,14]
20ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL 20º OFICIO CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL

Edital de Citação.Prazo 20 dias.Processo nº1014612-92.2015.8.26.0100.A Dra. ELAINE FARIA EVARISTO, Juíza de Direito
da 20ªVara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP.Faz saber a Adrenax Participações e Investimentos Ltda.CNPJ
08.977.941/0001-91, que Alexandre Osser Sales ajuizou ação monitória, para cobrança de R$12.090,11(fevereiro/2015),
referente ao Contrato de Compra e Venda de Notas Promissórias Conversíveis em cotas da empresa Motor sale Serviços
de Publicidade Ltda. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo
supra, pague o valor supra, acrescido dos honorários advocatícios em 5%, com isenção de custas, ou no mesmo prazo
ofereça embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se curador especial em
caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 11 de fevereiro de 2019.
[13,14]
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 0002180-04.2019.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível,do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira França, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
NELSON VIEIRA DA SILVA, RG 04926545, CPF 450.710.635-49, que Edmilson Modesto de Sousa requereu o cumprimento da
sentença proferida. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a sua intimação por edital, para que no prazo de 15
dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento voluntário do julgado, no valor de R$ 2.176,87(março de 2019), sob pena de
incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e
avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos
próprios autos, suas impugnações. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. [13,14]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001905-53.2019.8.26.0100 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 SBM Industria de Metais Ltda. CNPJ 43.505.353/0001-56, que Ana Isabel Nunes de Oliveira ajuizou ação comum, objetivando
seja julgada procedente, com a condenação da empresa ré à restituição integral do valor do contrato pago pelo Autora, de R$
39.310,45, bem como, a indenização por danos materiais, no importe de R$ 2.150,00; bem como, indenização por danos morais,
na quantia de R$ 5.000,00, condenação da ré ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios. Estando a ré em
lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste o feito, sob pena de serem aceitos
os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. [13,14]
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº1035238-30.2018.8.26.0100O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 9ª
Vara da Família e Sucessões,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).José Walter Chacon Cardoso, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Maria Elena Matte Hiriart,CPF 063.467.728-48,e eventuais interessados incertos e desconhecidos,que por este
juízo tramitam os autos de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de Monica Hiriart Garcia Mafra,movidos por Maria Magdalena Matte Hiriart.Estando a herdeira em lugar ignorado,expede-se edital de citação,para os atos e termos da ação proposta (art.
626 do Código de Processo Civil) e para dizer,no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital e após concluídas as citações,sobre as primeiras declarações,podendo arguir erros,omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro(art.627,incisos I,II e III,do
Código de Processo Civil). Fica advertido que decorrido o prazo sem manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores termos,
valendo a citação para todos os atos do processo. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [13,14]
9ª Vara Cível Central/SP. 9º Oficio Cível. Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1075488-76.2016.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva
Queiroz Junior, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a NPS Construir CNPJ 12.973.766/0001-31 e Nilo dos
Santos Praxedes CPF 062.138.706-10, que Carolina Venceslau de Oliveira e Silva e Abcesp-Academia de Bombeiro Civil Ltda
ajuizaram ação cautelar, objetivando seja julgada procedente, com a busca e apreensão do veículo caminhonete Ford Ranger
XLT 12ª-preta,placas EMJ 6106, 09/10, oficiando ao DETRAN, para não permitir a transferência do referido veículo a terceiros,
condenando os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se edital
de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, contestem o feito, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 28.02.2019
[13,14]
Citação. Prazo 20 dias.,Proc. 1080606-96.2017.8.26.0100.,,O Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível
Central/SP.,,Faz saber a Marcelo Fernando Pinto CPF 391.845.879-20, que Condomínio Residencial Di Maranello ajuizou ação
de execução,para cobrança de R$5.554,42(agosto/2017),referente a cotas condominiais da unidade 121, integrante do condomínio autor.Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3dias, a fluir do prazo supra, pague o débito
atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias
depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de
mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, nomeando-se
curador especial em caso de revelia. Será o edital por extrato afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 11.07.2019 [13,14]

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº
1020223-21.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
1ªVara Cível,do Foro Regional III-Jabaquara,Estado de São
Paulo,Dr(a).Jomar Juarez Amorim,na forma da Lei, etc. Faz
saber a Maria Luciana Cardoso Nogueira CPF 836.507.17549, que Enrique Doval Fraiz ajuizou ação despejo por falta
de pagamento do imóvel situado na Avenida Rodrigues
Montemor, 839, Lote 11, Q F Jardim Scaff, e para cobrança
de R$ 16.940,04 (nov/18), atualizado e acrescido das
custas e despesas processuais, e honorários advocatícios.
Estando a ré em lugar ignorado, expedese edital para que
em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste a ação, sob
pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador
especial em caso de revelia. Será o edital afixado e
publicado na forma da Lei. NADA MAIS.
[13,14]

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 102572138.2017.8.26.00022'U&ODXGLR6DOYHWWL'¶$QJHOR-XL]GH
Direito da 3ª Vara Cível de Santo Amaro/SP. Faz saber a
Aristides Pinto CPF 636.948.088-68, que Antonio Roberto
dos Santos ajuizou ação de adjudicação compulsória,
objetivando a outorga da escritura definitiva do apto. 43, 4º
andar, Bloco E, Edificio Tuim, integrante do Residencial
Parque dos Pássaros, matricula 160.522, 11º CRI/SP,
devidamente quitado. Estando o réu em lugar ignorado,
expede-se edital de citação para que em 15 dias, a fluir do
prazo supra, conteste o feito sob pena de serem aceitos os
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia.
Será o edital, publicado e afixado na forma da Lei. [14,15]

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 108349795.2014.8.26.0100-O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Odair Nunes da Silva, ALFRED HANS STREULI, Dorotea
Aparecida Vieira Lidia Neves da Silva, Margarida Bobbia Streuli e Alfred Hans Streuli, João Vieira, Maria Teixeira Vieira, Espólio
Lydia Souza de Moraes, Natal Roberto Nunes da Silva, Leonilda de Oliveira Silva ,MAria Helena Nunes da Silva Siqueira,
Norberto Benedito Siqueira, Luiz Carlos Nunes da Silva, Aurelina Ambrosio da Silva, José Nunes da Silva, Elizabeth Machado
de Lima e Silva, Ana Maria Nunes da Silva, Neiva Nunes da Silva Pereira, Norberto Pereira, Geraldo Alves da Fonseca, Paulo
Neves da Silva, Valdeci Alves de Souza Silva, Marcos Neves da Silva, Rubenisia Ana Da Silva, Sergio Neves da Silva, Daniel
Neves da Silva, Eva de Melo Correia da Silva, Amauri Carlos Bueno, Ivone Gonçalves Bueno, Ivete Aparecida Françozo, José
Roberto Françoza, Neide Aparecida Gomes, Antonio Carlos Gomes, Carlos Alves da Fonseca, Maria Cecilia da Silva Fonseca,
Clovis Passani, Ricardo Correia da Silva, Daniela Neves Correia da Silva, Camila Neves Correia da Silva, Mariza Aparecida
Guariento da Costa, Wilson Roberto da Costa, JOSÉ GUARIENTO FILHO, Flavio Rogerio Guariento, Denise Theodoro
Guariento, Cristiane Guariento, Carin Daniel Faelis Morales, Camila Faelis Moraales, Eduardo Henrique Morales, Cintia Faelis
Cravcenco Vicente, Douglas Cravcenco Vicente, Siberia Faelis Oliveira, Paulo Roberto Mendes Nascimento de OLiveira,
WILSON JÚNIOR,réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores,
que Flavia Cavalheiro Siqueira e Fabio Siqueira ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel
localizado na Rua Águas Claras do Sul, 194, Perus, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando
em termos, expedese o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após
o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[14,15]

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

          
        !"#
$ %! !&'(%)! *+ ), -  ./  0 +%1$
)$= 6$%(5         ' - 23' 4% 5 6  7 7  %   
       7 7       '
7   8   .9 ' :113;' 6 < 7 ,    7/ ,
4% %75 %,   =%    8 '6 
 > ?@A'7 ! > &'74%'7/% B8 %  %3'8/% %
 5  B  =4%' 7 ,  7C D , =% '%,
%5  # '7  4%4% 7/ E6 B7
/%' /7>8# >8%E% D F'57C
7/  /     )%  ,8 5  # # % 7 ' 7  4%
     6% 7C    %7' 8,   4%     32'   C/  
   , -   G> " !A    18 4%  6%   %   7  
H G(I!   ,   .9 ' :6 ;' 6%  "IJG ?@A  3 '  8 7 
 ,   75 $# 7'7 = '6= 7%8 6 
 ! 7 $ % ' E%5 

3URFHVVR   &XPSULPHQWR GH VHQWHQoD  $UUHQGDPHQWR 0HUFDQWLO  %DQFR 6DQWDQGHU
%UDVLO  6$  0HJD7HF &RPpUFLR H 6HUYLoRV HP$XWRPDomR /WGD  0(  &DUPHOLWR$QWRQLR GH 2OLYHLUD  (',7$/ '(
&,7$d2 3URFHVVR )tVLFR Q  &ODVVH $VVXQWR &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD 
$UUHQGDPHQWR 0HUFDQWLO ([HTXHQWH %DQFR 6DQWDQGHU %UDVLO  6$ ([HFXWDGR0HJD 7HF &RPpUFLR H 6HUYLoRV HP
$XWRPDomR /WGD  0( (',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2
00-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U5HQDWRGH$EUHX
3HULQHQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D0HJD7HF&RPpUFLRH6HUYLoRVHP$XWRPDomR/WGD0( &13-
  H &DUPHOLWR$QW{QLR GH 2OLYHLUD &3)   TXH QRV DXWRV GD DomR GH 5HLQWHJUDomR GH 3RVVH
FRPSHGLGROLPLQDURUDHPIDVHGHFXPSULPHQWRGHVHQWHQoDDMXL]DGDSRU%DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$SURFHGHX
VH D SHQKRUD VREUH D TXDQWLD EORTXHDGD MXGLFLDOPHQWH GH 5  (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP ORFDO LJQRUDGR
IRL GHIHULGD D LQWLPDomR GD SHQKRUD SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU DSyV RV  GLDV VXSUD RIHUHoDP
LPSXJQDomRQDDXVrQFLDGRVTXDLVSURVVHJXLUiRIHLWRHPVHXVXOWHULRUHVWHUPRV6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWR
DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXOKR GH
H
3URFHVVR3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHO3UHVWDomRGH6HUYLoRV6RFLHGDGH%HQHILFHQWH6mR
&DPLOR(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 5DSKDHO*DUFLD3LQWRQDIRUPDGD/HL
HWF)$=6$%(5D R /8,=/8&,2'266$1726%UDVLOHLUR9L~YR5*&3)FRPHQGHUHoRj
5XD /DJRD 3DQHPD  DSWR  9LOD *XLOKHUPH &(3  6mR 3DXOR  63 TXH SRU HVWH -Xt]R WUDPLWD GH XPD
DomRGH3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHOPRYLGDSRU6RFLHGDGH%HQHILFHQWH6mR&DPLOR(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWR
HQmRVDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]R
GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH D TXDQWLD GH 5 
GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGD VRE SHQD GH PXOWD GH  VREUH R YDORU GR GpELWR H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV GH  DUWLJR
HSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDFLHQWHDLQGDTXHQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR
&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVSDUDTXH
R H[HFXWDGR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi
RSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXOR
DRVGHPDLRGHH
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1002862-35.2016.8.26.0011. 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(o) FERNANDO TOQUERO TOMÉ, Brasileiro, RG 276982289,
CPF 165.866.518-08, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e
Cultura Sinec Ltda, alegando em síntese: a cobrança de R$ 5.261,36 (junho/2015), oriunda do inadimplemento dos
serviços educacionais prestados no ano letivo de 2012. 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 constitui-se de
pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2019.
13 e 14.08
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1059695-03.2016.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos
Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MÁRCIA ORTIGOSA PEREZ
RIBAS, CPF 091.598.668-02, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de
Educação e Cultura Ltda. - SINEC, objetivando a cobrança de R$ 26.185,03 (outubro/2016), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2010. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a dívida, ou oponha
Embargos Monitórios, sob pena de conversão do mandado monitório em mandado executivo, prosseguindo-se
nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC. Não sendo efetuado o pagamento, nem apresentado os embargos
monitórios 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 junho de 2019.
13 e 14.08
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos daAção de Usucapião, PROCESSO Nº
1040709-66.2014.8.26.0100 (USUC 532) 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) Omar Maksoud, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Heloisa Helena
Leite Jundi ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma
consistente em um espaço indeterminado, localizado nas garagens coletivas, nº 1 no 1º subsolo e nº 2 no
segundo subsolo, do EdifícioTereza Cristina, situado na Rua Doutor Mário Cardim, nº 575, no 9º Subdistrito
Vila Mariana São Paulo SP, com área útil de 20,00 m² e uma fração ideal de 0,285% ou 3,821 m² no terreno,
contribuinte nº 036.136.0523-6, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese 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 – 14 e 15/08
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CNPJ nº 01.554.285/0001-75 – NIRE nº 35.300.341.431
Errata
Na publicação das demonstrações ﬁnanceiras referente aos anos de 2018 e 2017, publicadas neste diário em 30/04/2019 na página 13, estamos republicando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício,
a Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Resultados Abrangentes, a Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas que sofreram alterações. Houve reconhecimento de IRPJ e CSLL
diferidos de R$ 2.230. Também houveram reclassiﬁcações entre as linhas e a separação de Caixa e equivalente de caixa e Aplicações Financeiras no Balanço.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017
Demonstrações do resultado - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
(Em milhares de Reais)
Nota
2018
2017
Nota
2018
2017
ReapreReapreAtivo
Nota
2018
2017 01/01/2017
sentado
sentado
Reapre- (Reapre22 292.133 259.074 Receitas ﬁnanceiras
sentado sentado) Receita operacional líquida de vendas
23
8.948
10.131
22 (132.555) (118.123) Despesas ﬁnanceiras
Caixa e equivalentes de caixa
7 24.891 51.605
61.765 Custo das vendas
23
(584)
(1.708)
Lucro
bruto
159.578
140.951
Aplicações ﬁnanceiras
7.1 42.244 35.277
35.098
Resultado ﬁnanceiro
8.364
8.423
22
(4.290)
(6.053)
Instrumentos derivativos
25.2d
918
918
918 Despesas comerciais
22 (158.215) (146.340) Resultado antes do imposto de
Contas a receber de clientes
9 23.394 16.502
11.576 Despesas administrativas e gerais
renda e contribuição social
5.305
(1.834)
Estoques
10 5.256
6.132
5.337 Participação nos prejuízos das empresas investidas
24
por equivalência patrimonial
12
(92)
(286) Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e
Corrente
(2.782)
601
(40)
1.471
contribuição social a recuperar 24 7.851
978
12.380 Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
Diferido
758
530
Outros créditos
11 12.203 10.162
11.816 Resultado antes do resultado
ﬁnanceiro e impostos
(3.060) (10.257) (Prejuízo) Lucro líquido do exercício
3.281
(703)
Total do ativo circulante
116.757 121.574
138.890
Aplicação ﬁnanceira vinculada 8 1.757
1.757
2.299
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Impostos diferidos
24 12.734 11.976
11.447
Reserva de lucros
Outros créditos
11
770
627
33
Nota Capital social Reserva legal Retenção de lucros Lucros acumulados
Total
Total do realizável a longo prazo
15.261 14.360
13.779 Saldos em 1º de janeiro de 2017
Investimentos
12
952
1.107
1.605 (Prejuízo) do exercício
(437)
(437)
Imobilizado
13 15.628 16.834
14.778 Compensação de prejuízo
21
(437)
437
Intangíveis
14 65.195 58.550
49.268 Saldos em 31 de dezembro de 2017
63.879
6.255
74.596
- 144.730
Total do ativo não circulante
97.036 90.851
65.651 (Lucro) do exercício
21
3.281
3.281
Total do ativo
213.793 212.425
218.320 Pagamento dívida acionista
(5.907) (5.907)
Saldo PL Certipar Incorporação
(582)
(582)
Passivo
Nota
2018
2017 01/01/2017 Constituição da Reserva Legal
21
164
(164)
Reapre- (Reapre- Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios 21
(779)
(779)
sentado sentado) Retenção de lucros
21
2.338
(2.338)
Fornecedores
15 8.652
9.895
10.841 Saldos em 31 de dezembro de 2018
63.879
6.419
76.934
(6.488) 140.744
Contas a Pagar
16 8.473
Demonstrações dos ﬂuxos de caixa - Método indireto - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Empréstimos e ﬁnanciamentos
99
17
Obrigações trabalhistas
17 16.025 14.001
16.342
2018
2017
2018
2017
Provisões diversas
18 11.585 11.978
9.755
ReapreReapreAdiantamento de clientes
19 12.179 11.470
9.772
sentado (*)
sentado (*)
Provisão para demandas judiciais 20
899
807
427 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Caixa gerado nas atividades operacionais
8.629
19.455
Dividendos a pagar
21 12.876 15.116
20.730 Resultado depois dos impostos
(2.251)
3.281
(703) Imposto de renda e contribuição social pago
Outras obrigações
2.245
2.198
3.176 Ajustes para:
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 6.378
19.455
Total do passivo circulante
73.032 65.465
71.060 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 2.024
(1.131) Fluxo de caixa de atividades de investimento
Contas a Pagar
16
8.137
8.137
289
14.641
13.427 Caixa por incorporação reversa de controladora
Empréstimos e ﬁnanciamentos
18
- Depreciações e amortizações
Recursos provenientes de aplicações ﬁnanceiras
(6.967)
(4.798)
Total do passivo não circulante
18
8.137
8.137 (Reversão da provisão) Provisão para
Resgate
de
aplicação
ﬁ
nanceira
3.869
5.146
créditos com perdas esperadas do contas a receber
(286)
8
Patrimônio líquido
21
(7.368)
92
380 Aquisição de investimento
Capital social
63.879 63.879
63.879 Provisão para demandas judiciais e administrativas
(20.093) (17.821)
286 Aquisição de imobilizado e intangíveis
Reserva de lucros
76.864 74.944
75.244 Resultado da equivalência patrimonial, líquido de impostos 92
Baixa de intangível
315
336
403 Resgate de caixa restrito
Total do patrimônio líquido
140.743 138.823
139.123 Juros sobre dívida
542
Variação cambial não realizada
(3.869)
- Caixa líquido utilizado nas
Total do passivo e
4
109
patrimônio líquido
213.793 212.425
218.320 Alienação de ativo imobilizado
atividades de investimento
(22.902) (23.984)
Variação em:
Demonstrações do resultado abrangente
Fluxo de caixa de atividades de ﬁnanciamento
Contas a receber de clientes
(6.606)
(4.934) Captação de empréstimos e ﬁnanciamentos
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
126
Estoques
876
(795) Pagamento de empréstimos e ﬁnanciamentos
(Em milhares de Reais)
(9)
(17)
(3.100)
1.060 Dividendos pagos
2018
2017 Outros créditos
(10.307)
(5.614)
(1.243)
(946) Caixa líquido utilizado nas
Reapre- Fornecedores
2.024
(2.342)
sentado Obrigações trabalhistas
atividades de ﬁnanciamento
(10.190)
(5.631)
(393)
2.223 Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício
3.281
(703) Provisões
(26.714) (10.160)
709
1.698 Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
Outros resultados abrangentes
- Adiantamento de clientes
51.605
61.765
Resultado abrangente total
3.281
(703) Outras obrigações
24.891
51.605
47
10.711 Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
Notas Explicativas que sofreram alterações:
* Estamos republicando esta nota devido a alteração de outras despesas de R$ 2.230 em 31/12/18, 31/12/17 e R$ 2.093 em 01/01/17, alocados
Caixa e equivalente de caixa (Nota 7)
2018 2017 01/01/2017 ﬁnanceiras (juros), provisionadas em 2017 e baixadas em 2018.
no Balanço, sob a rubrica de “impostos diferidos” no Ativo e “Reserva de
Caixa
31
35
41 Imposto sobre a renda e contribuição social diferidos ativos e Lucros” no Patrimônio Líquido. Durante o exercício de 2019 esta provisão
Bancos - Conta Movimento
924
444
397 passivos (Nota 24)
será baixada.
Aplicações em renda ﬁxa
23.936 51.126
61.327
01/01/ Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido
24.891 51.605
61.765
2018
2017 2017 (Nota 24)
Aplicações Financeiras (Nota 7.1)
IRPJ CSLL
2017
2017
2018 2017 01/01/2017 Ativo (passivo)
Base 25% 9% Total Total Total
Republicado Publicado
Aplicações em moeda
Diferenças temporárias:
Lucro/Prejuízo antes do imposto
estrangeira e fundos cambiais
42.444 35.277
35.098 Provisões e outros
30.894 7.724 2.780 10.504 9.746 9.354
sobre a renda e da contribuição social
(1.834)
(1.431)
Resultado Financeiro (Nota 23)
* Provisão para
Imposto sobre a renda e
2017
pagamento de dívida
6.559 1.640 590 2.230 2.230 2.093
contribuição social a taxa nominal (34%)
624
486
Receitas Financeiras
10.131 Total de tributos diferidos
- 9.364 3.370 12.734 11.976 11.447 Ajustes para cálculo da taxa efetiva:
646
508
Despesas ﬁnanceiras:
Tributos diferidos Despesa com imposto de
Variações cambiais ativas
(600)
Ativo, líquido
12.734 11.976 11.447
renda e contribuição social
1.270
994
*Outras despesas ﬁnanceiras
(1.108) Total de tributos diferidos
12.734 11.976 11.447 Estamos republicando esta nota devido ao diferimento do IRPJ e da CSLL
(1.708) * Esta republicação causou efeito temporário nas demonstrações sobre as outras despesas ﬁnanceiras provisionadas em 2017 e baixadas
Resultado ﬁnanceiro
8.423
ﬁnanceiras devido ao provisionamento do IRPJ e CSLL diferidos no valor em 2018.
DIRETORIA Diretor Executivo: Roni de Oliveira Franco Diretor Executivo: Isaac Khaﬁf
Diretor Financeiro: Fábio Garbuio Controller: Edson Tsukamoto Contador: Marcio Carreira - CRC 1SP281609/O-1
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Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos no Estado de
São Paulo – FESSP/ESP CNPJ/MF nº 61.194.478/0001-94. A
Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos no Estado de São
Paulo – FESSP/ESP, CONVOCA os Membros do Conselho de
Representantes, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária
do Conselho de Representantes a realizar-se em 20/08/2019 às 13h00
em 1ª convocação e às 13h30 em 2ª convocação, no Leques Brasil
Hotel, à Rua São Joaquim, 216, Liberdade, São Paulo–SP para deliberar
sobre a seguinte ordem-do-dia: I – análises, encaminhamentos e
deliberações em defesa do serviço público no contexto atual; II Lançamento do Clube de Benefícios “CSPB/FESSP CLUBE”. São
Paulo, 13 de agosto de 2.019. Lineu Neves Mazano – Presidente.

PERDA DE IMPRESSORAS FISCAIS
GENIOS SP CHOPP BAR E LANCHONETE LTDA
CNPJ 02.554.952/0001-82
I.E : 115.316.960.111
Com sede na Av. Jurema, 324 São Paulo – SP. Comunica a perda das
seguintes impressoras fiscais: MP-20 FI II ECF-IF - 28/03/2003 (data
de ativação do aparelho) EQUIPAMENT O EM USO - EQUIPAMENTO
NÃO ENCONTRADO 4708021250038 (número de série do aparelho)
ECF-MR G-880 - 29/05/2000 (data de ativação do aparelho)
EQUIPAMENTO EM USO - EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO
203148 (número de série do aparelho). O eventual uso destas
impressoras não está sendo feito por esta empresa.
EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1034637-63.2014.8.26.0100
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) Luiz Carlos
Cristo Tan, CPF 275.822.718-58, que Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital
Sírio Libanês ajuizou uma ação de cobrança com Procedimento Comum, objetivando
condenar o réu ao pagamento de R$ 105.282,87 (03/2014), corrigidos e acrescido de
encargos legais, referente ao débito das Notas-fiscais de serviço nºs 00888240, 00889438
e 00890638. 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), presumindose 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 14 e 15/08
Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0006111-40.2018.8.26.0011) Processo principal: 1013650-74.2017.8.26.0011. O Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia,
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional XI - Pinheiros. Faz Saber a Mohamad
Ibrahim Orra - ME, CNPJ 07.938.958/0001-77, na pessoa de seu representante legal, que
nos autos da Ação Monitória, requerida por Essenza Design Indústria de Móveis Ltda, foi
convertido o mandado de citação em execução, para que pague a quantia de R$ 9.078,26
(07/2018), 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 a executada, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, 26 de julho de 2019.
B 14 e 15/08
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº
1040699-17.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e
Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christina Agostini Spadoni,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a
ação de Outros Procedimentos de Jurisdição Voluntária movida por Andrea Zatyrko e
Arnaldo Zatyrko, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de
bens do casamento. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC,
alegando em síntese que: Aos 14 de novembro de 2002 o casal contraiu núpcias pelo
regime da separação total de bens, conforme certidão lavrada perante o 19º Oficial de
Registros das Pessoas Naturais, nesta capital. O casal tem filhos, trigêmeos, nascidos
aos 26 de Abril de 2005 e durante a vigência do casamento o cônjuge varão adquiriu um
Imóvel, ademais o casal é sócio em sociedades empresariais. Os requerentes fundamentam
e justificam o pedido de alteração do regime de bens do casamento deles de SEPARAÇÃO
TOTAL para REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL, regrado pelo art 1.658 e seguintes
do Código Civil, com efeito retroativo à data da celebração do casamento. De outra parte,
agora, decorridos quase quinze anos de casados e pais de trigêmeos, os Requerentes
sentem ter uma relação familiar e financeira estável, justificando-se assim a comunhão
parcial de bens ao invés do regime de separação total de bens através do qual contraíram
núpcias. 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 fevereiro de 2019.
B 14 e 15/08
EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000723-45.2018.8.26.0010
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de
São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. Faz saber a Huang Meijuan
Tan, CPF 229.130.168-39, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma Ação Monitória,
objetivando o recebimento de R$ 18.477,43 (06.02.2018), acrescidos de juros e correção
monetária, referente ao saldo devedor da conta corrente nº 3017-1, agência 7867 - Rua
Paula Sousa, bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações.
Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento
das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo
judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos, sendo nomeado curador especial em caso
de revelia (art. 257, inciso IV ,do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da lei. São Paulo, 26 de julho de 2019.
B 13 e 14/08
Citação - Prazo 30 dias - Proc. 1000099-05.2018.8.26.0007. A Dra. Sueli Juarez Alonso,
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional VII - Itaquera. Faz Saber a Templo dos
Vidros Comércio e Serviços Eireli-EPP, CNPJ 23.389.532/0001-68, na pessoa de seu
representante legal, que BFS Engenharia Serviços Elétrica e Hidráulica Ltda, ajuizou
uma Ação de Cobrança, pelo Procedimento Comum Cível, objetivando condenar a ré ao
pagamento de R$ 6.164,92 (dez/2017) corrigidos monetariamente, referente aos valores
pagos e não executados, perdas e danos em favor da Autora, referente aos honorários
advocatícios contratados (30%) para busca judicial de crédito, atualizado até dez/2017,
bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando a requerida
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
30 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, por extrato, afixado e
publicado. São Paulo, 16 de julho de 2019.
B 13 e 14/08
EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003603-96.2017.8.26.0704
O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São
Paulo, Dr. Paulo Baccarat Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a HOME CARE
ANGEL CUIDADOR DE IDOSO, CNPJ 20.940.456/0001-49, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sonia Maria Palumbo Franco, objetivando
declarar inexigível o título nº 650, convertendo-se a liminar em cancelamento definitivo;
condenando-se a ré ao pagamento de R$ 22.529,50 (06/2017), referente a indenização por
danos morais, bem como a custas, honorários e demais cominações. Sendo defirida a
tutela de urgência na modalidade cautelar para determinar a sustação dos efeitos do
protesto do título nº 650, protocolo nº 0293/02062017-7, no valor de R$ 43.573,33.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, p ara que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser
considerada revel, sendo 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 26 de junho de 2019.
B 13 e 14/08
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EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS. PROCESSO Nº 0040300-71.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ªVara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro,
Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FAZ SABER ao
ESPÓLIO ALEXANDRE GONÇALVES MAZZINI (represen-tado por Josefa de Paiva Silva) e VITOR MAZZINI
(REPRESENTADO PELA GENITORA JOSEFA DE PAI-VA
SILVA), que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por Condomínio Costa
Amalfitana. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$
233.531,86 (Novembro/2018) 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, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 27 de fevereiro de 2019.
[14,15]

São Paulo, quarta-feira, 14 de agosto de 2019

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos por lei.
MICHEL PINHEIRO DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃOTÉCNICO DE VENDAS, NASCIDO EM GUARULHOS, SPNO DIA (18/04/1983),
RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANUEL PINHEIRO DE ALMEIDA E DE MARIA DAS DORES PINHEIRO DE
FREITAS. AMALIA PANTALEÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDAEM JOÃO PESSOA, PB NO DIA(21/09/1984),
RESIDENTE E DOMICILIADA POÁ, SP, FILHA DE ANTONIO PANTALEÃO E DE MARIA RIBEIRO PANTALEÃO.
VILMAR PEREIRA DA SILVA, ESTADO CIVILDIVORCIADO, PROFISSÃO TÉCNICO MECÂNICO, NASCIDO EM SALINAS, MG NO DIA(15/10/1970), RESIDENTE
E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL PEREIRA DA SILVAE DE CARMELITA PEREIRADA SILVA. MICHELE BÁRBARA
FRANÇA GOMES, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO CABELEIREIRA, NASCIDAEM EUNÁPOLIS, BA NO DIA(09/05/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SEBASTIÃO FELIX GOMES E DE MARIADE FÁTIMA FRANÇA GOMES.
ROGÉRIO DE SOUSA LUIZ, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE COZINHA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (24/01/1981), RESIDENTE
E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO ROBERTO LUIZ E DE TERCINA JACINTA SOUSA LUIZ. MARLENE DA COSTA,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM LUZILÂNDIA, PI NO DIA(26/11/1972), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIA DOS MILAGRES COSTA.
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO AUTONOMO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/05/1991), RESIDENTE
E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE DIRCE DOS SANTOS. AUREADAVANSE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃOATENDENTE,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/03/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MAURO DAVANSE E DE
FATIMA DA CRUZ DAVANSE.
ABRAÃO SEVERINO MARTINS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO GROOMER, NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (26/09/1991), RESIDENTE
E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MESSIAS MACHADO MARTINS E DE MARIA CRISTINA SEVERINO MARTINS. GEANINE
IRENE NATAN DE MENDONÇA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CIRURGIÃO DENTISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/03/1990),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JERONIMO NATAN DE MENDONÇAE DE CLORINDA IRENE DE MENDONÇA.
ANSELMO DE ALCANTARA NEVES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO EM NOVA IGUAÇU, RJ NO DIA (22/06/1981),
RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EXPEDITO CARLOS NEVES E DE ELIANE DE ALCANTARA NEVES. FABIANA
IRENE NATAN DE MENDONÇA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DENTISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/03/1983), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JERONIMO NATAN DE MENDONÇA E DE CLORINDA IRENE DE MENDONÇA.
CAIO RODRIGUES DA SILVA,ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SUPERVISOR DEAUTOMAÇÃO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(14/11/1992),
RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ SOARES DA SILVA JUNIOR E DE FRANCISCA VERACI RODRIGUES
DA SILVA. PATRICIAGOIS CARNEIRO DOS SANT OS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SPNO DIA (31/05/
1995), RESIDENTE E DOMICILIADA ARUJÁ, SP, FILHA DE DOUGLAS CARNEIRO DOS SANTOS E DE MARIA GOIS DE SOUZA CARNEIRO DOS SANTOS.
BRUNO FRANÇA PATROCINIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESIGNER GRAFICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/10/1996),
RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ELSON PATROCINIO E DE CARMEN LUCIAFRANÇA DA SILVA PATROCINIO.
STEPHANIE DA SILVA OLIVEIRA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃOAUXILIARADMINISTRATIVA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/02/1997),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ELNATAN FERREIRA DE OLIVEIRA E DE LUZENIR DA SILVA OLIVEIRA.
EZEQUIEL PAULO DA COSTA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM BELO HORIZONTE, MG NO DIA (25/08/1974),
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE RAIMUNDO PAULO DA COSTA E DE MARIA DE LOURDES DA COSTA. MAÍSA TEODOSIO DE
VERAS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/02/1978), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE NIVALDO TEODOSIO DE VERAS E DE EFIGENIA MARIA DA SILVA.
SILVIO DE BRITO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(20/12/1980), RESIDENTE
E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ ALVES DE BRITO E DE MARIADE LOURDES RODRIGUES DE BRITO. REGIANE DA
SILVACALDEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃOAJUDANTE GERAL, NASCIDAEM SÃO PAULO, SPNO DIA (29/07/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA
SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE DOS REIS CALDEIRA E DE MARIAAPARECIDA DASILVA CALDEIRA.
ELIEZER ADELIO COSTA SANTOS, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO EM SALVADOR, BA NO DIA (17/12/1951), RESIDENTE
E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE TERENCIO COSME DOS SANTOS E DE NILZA LUCINDACOSTA SANTOS. TERESA LÚCIA
DE CAMARGO AGOSTINELI, ESTADO CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM PIRACICABA, SP NO DIA (21/03/1954), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ACHILES DE CAMARGO E DE MARIA LIMA CAMARGO.
MARCOS HENRIQUE ALMEIDA CERQUEIRA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO METALURGICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(20/10/1986),
RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JADILSON SILVACERQUEIRA E DE LIDUINA MARIA DE ALMEIDA. LIVIA DE
SOUZA PARDINHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDAEM MORTUGABA, BANO DIA (31/03/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO PEREIRA PARDINHO E DE MARIA DE SOUZAPARDINHO.
LUCAS ANDRADE DA SILVA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO PROFESSOR, NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (09/11/1994), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALDEMIR DASILVAE DE WANDAANDRADE DA SILVA. PÉROLAINGRID BIANCHINI PAZZINI,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AGENTE DE AEROPORTO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/09/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MAURO PAZZINI E DE ELIANETE TERESA BIANCHINI.

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

Jornal
ODIASP
3258-1822

Living Ribeirão Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 11.360.582/0001-33 - NIRE 35.223.873.771
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 06.08.2019, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº. 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié
Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 15.000.000,00, mediante o cancelamento
de 15.000.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A.,
a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do país, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. O capital passará a ser de R$ 20.432.463,00 para R$ 5.432.463,00,
dividido em 5.432.463 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.08.2019. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda ambos por Sandra Esthy Attié Petzenbaum e Miguel Maia Mickelberg

LIVING 006 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF 18.689.736/0001-84 - NIRE 35.227.781.383
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 06.08.2019, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, nº. 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy
Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 2.875.509,00, sendo R$
875.509,00 direcionados a absorção de prejuízos e R$ 2.000.000,00 por serem considerados excessivos, mediante o
cancelamento de 2.875.509 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Living Empreendimentos
Imobiliários S.A., a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do país, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo, passando de R$ 8.591.821,00 para
R$ 5.716.312,00, dividido em 5.716.312 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários.
Encerramento. Nada mais. São Paulo, 06.08.2019. Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016996-23.2018.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo
Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a HERMELINDA JOAQUIM (CPF 323.213.418-15),
que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRAHOSPITAL ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou
uma AÇÃO DE COBRANÇA, PELO PROCEDIMENTO COMUM, objetivando o recebimento da quantia de
R$ 12.955,81 (fevereiro/2018), representado pela nota fiscal de serviço nº 06539047 na quantia de R$ 8.211,63,
não quitada, decorrente do termo de condições gerais de atendimento, firmado entre as partes, referente aos
serviços médicos hospitalares prestados. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital,
para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré
será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei..
14 e 15/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004758-35.2018.8.26.0176A MM. Juíza de
Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Embu das Artes, Estado de São Paulo, Dra. Barbara Carola
Hinderberger Cardoso De Almeida, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Alberto Lefevre (CPF 007.275.74850), e Claudia HelaineAndreoli Vargas (CPF 108. 169.978-70), que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de CONDOMÍNIO VILA REAL DO MOINHO VELHO, alegando em síntese
que a requerida é devedora da quantia de R$ 5.382,92 (agosto/2018) correspondente às taxas condominiais
referentes aos meses de MAIO/2018 a AGOSTO/2018 não pagas, tendo os réus assumido a responsabilidade
pelo pagamento. Encontrando-se os réus 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 quinze dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei.
14 e 15/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1006244-57.2017.8.26.0704O MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Baccarat Filho, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a GABRIELA FERNANDES GALLUCI, RG 34626488, CPF 364.855.188-43,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sociedade Beneficente Israelita
Brasileira Hospital Albert Einstein, objetivando o recebimento da quantia de R$16.115,53 (setembro/2017),
representado pela nota fiscal de serviço nº 04340117, da qual restou um saldo remanescente no valor de R$
8.053,44, não quitado, decorrente do termo de responsabilidade com assunção de dívida, firmado entre as
partes, referente aos serviços médicos hospitalares prestados. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será 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 julho de 2019.
14 e 15/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1011777-82.2017.8.26.0223O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Guarujá, Estado de São Paulo, Dr(a).Ricardo Fernandes Pimenta
Justo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MARIA APARECIDA FRANÇA (CPF 438.618.815-00), que
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRAHOSPITALALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou uma
AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, objetivando o recebimento da quantia de R$
4.309,83 (outubro/2017), representado pelo contrato de prestação de serviços educacionais do curso de pósgraduação em enfermagem em nefrologia e urologia no instituto de ensino e pesquisa Albert Einstein,
contrato este firmado entre as partes, deixando a ré de saldar encargos financeiros do ano letivo de 2015 Matricula nº 14032281, referente aos meses de fevereiro, agosto á outubro, totalizando um débito no valor de
R$3.104,00, não pago. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15
dias, a fluir após os 30 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei.
14 e 15/08

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 13/
08/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED: 1D6E8 - CONTRATO: 102384059785-6 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 0238-0 AV PAULISTA.
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA CATARINA GABRIELLI, 35, LOTE E, BAIRRO DO
CUPECÊ, 4ª PLANTA DE AMERICANOPOLIS, 29º SUBDISTRITO SANTO AMARO,
SAO PAULO – SP.
FRANCILEDE SANTOS DE JESUS, Brasileiro, CPF: 333.145.783-34,CI: 935.162MA,Solteiro(a).
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
13 – 14 - 15/08/2019

Córsega Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF nº 13.159.761/0001-32 - NIRE 35.225.026.898
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 06.08.2019, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/
SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy
Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 1.200.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 1.200.000 quotas, com valor nominal de R$1,00 cada, todas da
sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações a qual receberá com expressa anuência da
sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. Passando o capital de R$ 1.891.055,00 para R$ 691.055,00 dividido em 691.055
quotas. 2 Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo,
06.08.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Living Sabará Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ/MF 10.957.619/0001-42 - NIRE 35.223.468.265
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 06.08.2019, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, nº. 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/
SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 4.000.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 4.000.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00
cada, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá com expressa anuência da
sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. Passando o capital de R$ 16.618.067,00 para R$ 12.618.067,00 dividido
em 12.618.067 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.08.2019. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra de
Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum
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QRPLQDWLYDVHPHPLVVmRGHFHUWLILFDGRVHQGRRUHJLVWURHDWUDQVIHUrQFLDGHWDLVWtWXORVHIHWXDGRVHPOLYURSUySULRRTXDOSHUPDQHFHUiQD
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RFRUULGDQRSHUtRGRD9HQFLPHQWRDQWHFLSDGR2FRUUHUiQRHQWDQWRRYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGDVGHErQWXUHVQRFDVRGHGLVVROXomRGD
FRPSDQKLDHPLVVRUDD,QWHJUDOL]DomR$LQWHJUDOL]DomRGDVGHErQWXUHVVXEVFULWDVVHUiIHLWDHPPRHGDFRUUHQWHQDFLRQDORXSRUTXDOTXHU
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3UHIHUrQFLD1mRKDYHUiGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDVXEVFULomRGDVGHErQWXUHVH[FHWXDGDDSUHIHUrQFLDGHWHUPLQDGDQRGRDUWLJR
GD/HLD$FRUGRGHDFLRQLVWDV1DGDWDGDSUHVHQWHHPLVVmRGHGHErQWXUHVQmRKiDFRUGRILUPDGRHQWUHRVDFLRQLVWDVGD
&RPSDQKLD (PLVVRUD D 3URUURJDomR GRV SUD]RV GH SDJDPHQWRV &RQVLGHUDUVHmR DXWRPDWLFDPHQWH SURUURJDGDV DV GDWDV GH
SDJDPHQWRGHTXDOTXHUREULJDomRSRUTXDLVTXHUGDVSDUWHVDWpRSULPHLURGLD~WLOVXEVHTXHQWHVHDGDWDGHSDJDPHQWRFRLQFLGLUFRPGLD
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(QFDUJRVPRUDWyULRV2FRUUHQGRLPSRQWXDOLGDGHQRSDJDPHQWRGHTXDOTXHUTXDQWLDWDQWRSRUSDUWHGRGHEHQWXULVWDTXDQWRSRUSDUWHGD
FRPSDQKLD HPLVVRUD RV GpELWRV YHQFLGRV H QmR SDJRV ILFDUmR VXMHLWRV D PXOWD GH  H MXURV GH PRUD GH  DR PrV VHQGR DPERV
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos daAção de Usucapião, PROCESSO Nº
1058369-73.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LeticiaAntunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Gercino
Henrique da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges
e/ou sucessores, que Mara Lucia França e Romario Gonçalves de Oliveira ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Nossa Senhora das candeias, 443, Vl. Sta.
Terezinha, São Paulo - SP, Cep. 08247-095, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei.
J- 13 e 14/08

São Paulo, quarta-feira, 14 de agosto de 2019

Jornal O DIA SP

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Telmex do Brasil S.A.
Companhia Fechada - CNPJ/MF 02.667.694/0001-40 - NIRE 35.300.183.835
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02 de Julho de 2019
1. Data, Horário e Local: Realizada em 02 de julho de 2019, às 10 horas, na sede da Telmex do Brasil S.A. (“Companhia”), situada na Rua dos Ingleses, nº 600, 12º andar,
na Cidade e Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presença: Presentes as acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica
dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinaturas no Livro de
Presença de Acionistas. 3. Mesa: Assumiu a presidência da mesa o Sr. Roberto Catalão Cardoso, que convidou o Sr. André Santos Correia para atuar como secretário.
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a proposta de aumento do capital social da Companhia no montante de R$477.112.774,25 (quatrocentos e setenta e sete milhões,
cento e doze mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), a ser implementado por meio da (i.a) conferência do acervo (“Acervo”) de titularidade da
acionista Claro S.A. ao capital da Companhia, no valor de R$477.112.772,67 (quatrocentos e setenta e sete milhões, cento e doze mil, setecentos e setenta e dois reais e
sessenta e sete centavos), conforme laudo de avaliação em anexo (“Laudo de Avaliação”), e (i.b) do pagamento, em moeda corrente nacional, do valor de R$1,58 (um
real, cinquenta e oito centavos); (ii) a aprovação e ratificação da nomeação de sociedade especializada para elaboração do Laudo de Avaliação; (iii) a aprovação do
Laudo de Avaliação; (iv) caso aprovado o aumento de capital, deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia e sua consolidação; e
(v) a atribuição de poderes aos administradores da Companhia para praticar todos os atos relacionados com a consecução do aumento de capital ora deliberado, e a
ratificação dos atos já praticados pelos administradores. 5. Documentos Lidos e Autenticados pela Mesa: (i) Laudo de Avaliação - Anexo I; (ii) Boletim de Subscrição Anexo II; e (ii) Estatuto Social da Companhia - Anexo III. 6. Deliberações: (A) Aprovada pela unanimidade dos acionistas que essa ata seja lavrada sob a forma de sumário
e que a sua publicação seja feita com a omissão das assinaturas dos Acionistas presentes, como facultam os §§ 1º e 2º do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações.
(B) Dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que são de inteiro conhecimento
dos acionistas, foram examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, e os acionistas deliberaram, por unanimidade: 6.1. Aprovar a proposta de
aumento do capital social da Companhia no valor de R$477.112.774,25 (quatrocentos e setenta e sete milhões, cento e doze mil, setecentos e setenta e quatro reais e
vinte e cinco centavos), passando o capital social da Companhia de R$362.178.957,76 (trezentos e sessenta e dois milhões, cento e setenta e oito mil, novecentos e
cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos) para R$839.291.732,01 (oitocentos e trinta e nove milhões, duzentos e noventa e um mil, setecentos e trinta e dois reais
e um centavo) (“Aumento de Capital”); 6.2. O preço de emissão das ações a serem emitidas por meio do Aumento de Capital será de R$3,9915980262 por ação, fixado,
nos termos do artigo 170, §1º, II, da Lei das Sociedades por Ações, com base no preço de patrimônio líquido das ações da Companhia em 30 de junho de 2019; 6.3. Serão
emitidas 119.529.264 (cento e dezenove milhões, quinhentos e vinte e nove mil, duzentos e sessenta e quatro) novas ações de emissão da Companhia, todas ordinárias,
nominativas e sem valor nominal (“Novas Ações”); 6.4. As Novas Ações conferirão os mesmos direitos e terão as mesmas características e restrições das demais ações de
mesma espécie e classe de emissão da Companhia, e participarão de forma integral em quaisquer distribuições de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que
venham a ser declarados pela Companhia a partir da presente data; 6.5. Nos termos do artigo 171, §6º, da Lei das Sociedades por Ações, o acionista José Formoso
Martínez cede, nesta data, seu direito de preferência para subscrição das Novas Ações para a Claro S.A., acionista da Companhia; 6.6. Aprovar e ratificar a nomeação e
contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda., sociedade com sede na Rua da Assembleia, nº 35, 12º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 27.281.922/0001-70 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado São Paulo sob o nº 031997/O4-F, neste ato representada por
Marcia Aparecida de Lucca Calmon (CRC/1SP-143169/O-4) (“Avaliadora”), como sociedade especializada para fins de elaboração do Laudo de Avaliação, que será
utilizado como base para a formalização do Aumento de Capital; 6.7. Aprovar o Laudo de Avaliação previamente elaborado pela Avaliadora. O Laudo de Avaliação ora
aprovado foi devidamente rubricado pela mesa e passa a integrar a presente ata, para todos os fins e efeitos legais, como Anexo I; 6.8. O Aumento de Capital é totalmente
subscrito e integralizado pela Claro S.A. por meio (i) da conferência do Acervo de titularidade da acionista Claro S.A. ao capital da Companhia, no valor de R$477.112.772,67
(quatrocentos e setenta e sete milhões, cento e doze mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos), conforme Laudo de Avaliação, sendo o Acervo
Líquido integrado por contratos dos quais a acionista Claro S.A. é parte, que são relacionados aos ativos envolvidos no aporte de ativos e na atividade empresarial
empreendida com os mesmos. A execução dos referidos contratos e a operação dos ativos objeto do aporte será assumida pela Companhia, a partir da data de sua
contribuição em capital, e (i) do pagamento, em moeda corrente nacional, do valor de R$1,58 (um real, cinquenta e oito centavos), nos termos do Boletim de Subscrição
pela acionista Claro S.A. (“Anexo II”); 6.9. Os acionistas declaram, para todos os fins de direito, que estão de acordo com os valores atribuídos aos ativos da Claro S.A., os
quais foram considerados para o Aumento de Capital ora integralizado; 6.10. Aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a viger com
a redação abaixo, além da consolidação do Estatuto Social que, devidamente rubricado, passa a integrar a presente ata na forma de seu Anexo III: “Artigo 5º - O capital
social é de R$839.291.732,01 (oitocentos e trinta e nove milhões, duzentos e noventa e um mil, setecentos e trinta e dois reais e um centavo), totalmente subscrito e
integralizado, representado por 277.660.836 (duzentos e setenta e sete milhões, seiscentos e sessenta mil, oitocentos e trinta e seis) ações, sendo 198.595.051 (cento e
noventa e oito milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, cinquenta e um) ações ordinárias e 79.065.785 (setenta e nove milhões, sessenta e cinco mil, setecentos e
oitenta e cinco) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional e bens tangíveis.”. 6.11.
Diante das deliberações acima, fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação do Aumento de Capital
ora aprovado, com amplos e gerais poderes para proceder a todos os registros, transcrições, averbações ou comunicações que se fizerem necessários de modo a
aperfeiçoar a operação acima, bem como fica ratificado os atos já praticados pela administração da Companhia relacionados com a consecução do Aumento de Capital;
e 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. A) Mesa: Roberto Catalão Cardoso, Presidente;
André Santos Correia, Secretário. B) Acionistas Presentes: José Formoso Martínez; e Claro S.A., representada por seu Diretor, Sr. Roberto Catalão Cardoso. São Paulo, 02
de julho de 2019. Confere com a original, lavrada em livro próprio. André Santos Correia - Secretário. JUCESP nº 425.857/19-0 em 08/08/2019, Gisela Simiema Ceschin
- Secretária Geral. Anexo III - Estatuto Social da Telmex do Brasil S.A. - Capítulo I - Denominação, Duração, Sede e Objeto: Artigo 1º: Telmex do Brasil S.A. é uma
sociedade anônima de capital fechado, a ser regida por este Estatuto Social e demais disposições legais aplicáveis. Artigo 2o: A Companhia possui prazo de duração
indeterminado. Artigo 3º: A Companhia tem sua sede social e foro no Estado de São Paulo, na Rua dos Ingleses, 600, 12º andar, CEP 01329-904. Parágrafo Único: A
Companhia poderá criar, manter, encerrar ou suprimir sucursais, filiais e agências no País e no exterior por deliberação da Diretoria, satisfeitas as formalidades legais.
Artigo 4º: A Companhia tem por objeto social: (a) a prestação de serviços de telecomunicações, de interesse coletivo e de âmbito nacional e internacional, para a
transmissão de sinais, símbolos, imagens, voz, sons e informações de qualquer natureza; (b) a prestação de serviços de valor adicionado relacionados a serviços de
telecomunicações; (c) a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet; (d) a locação, fornecimento, importação, exportação ou a compra e venda de
equipamentos e materiais de telecomunicações, bem como equipamentos e materiais a eles acessórios, inclusive infraestrutura de telecomunicações operação,
exploração e prestação de serviços de valor adicionado; instalação, manutenção, operação e gerência de redes de telecomunicações e a prestação de outros serviços
relacionados ao objeto social da companhia; (e) a projeção, planejamento, desenho, gerenciamento, construção, instalação, operação, exploração e manutenção de
redes e infraestrutura, a cabo/fio e sem cabo/fio, para telecomunicações; (f ) consultoria, gerenciamento e elaboração de projetos de engenharia em telecomunicações,
diretamente ou através de terceiros; (g) a participação, como sócia, quotista ou acionista, em outras sociedades; e (h) a representação comercial de terceiros. Capítulo
II - Capital Social e Ações: Artigo 5º: O capital social é de R$839.291.732,01 (oitocentos e trinta e nove milhões, duzentos e noventa e um mil, setecentos e trinta e dois
reais, e um centavo), totalmente subscrito e integralizado, representado por 277.660.836 (duzentos e setenta e sete milhões, seiscentos e sessenta mil, oitocentos e trinta
e seis) ações, sendo 198.595.051 (cento e noventa e oito milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, cinquenta e um) ações ordinárias e 79.065.785 (setenta e nove milhões,
sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente
nacional e bens tangíveis. Parágrafo Primeiro: Cada ação ordinária dará direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Parágrafo Segundo: As ações
preferenciais não têm direito a voto, sendo a elas assegurada prioridade no reembolso de capital, sem prêmio. Parágrafo Terceiro: A Companhia poderá adquirir as
próprias ações para fins de cancelamento ou permanência em tesouraria, para posterior alienação, respeitadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo Quarto: A Companhia poderá emitir títulos múltiplos de ações ou cautelas que as representem, os quais, da mesma forma que as ações, serão sempre
assinados por 02 (dois) Diretores ou 02 (dois) procuradores ou por 01 (um) Diretor em conjunto com 01 (um) procurador, admitida a chancela mecânica. Parágrafo
Quinto: A Companhia deverá completar, dentro de 15 (quinze) dias da data do recebimento do pedido, os atos de registro, transferência de ações ou o desdobramento
de títulos múltiplos, sendo-lhe facultado cobrar os custos decorrentes desses processamentos. Parágrafo Sexto: O capital social é representado por ações ordinárias e
preferenciais, sem valor nominal, não havendo obrigatoriedade, em qualquer emissão de ações, de se guardar proporção entre elas, observadas as disposições legais e
estatutárias. Capítulo III - Assembleias Gerais: Artigo 6º: A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do
exercício social, para os fins do previsto em lei, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Artigo 7º: As Assembleias Gerais da Companhia,
convocada de acordo com a lei, serão instaladas e presididas por qualquer de seus acionistas presentes, pessoalmente ou por seu representante legal. O secretário da
mesa será de livre escolha do presidente da Assembleia. Artigo 8º: Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por
maioria de votos dos presentes, não se computando os votos em branco. Artigo 9º: Cada ação ordinária tem direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.
Capítulo IV - Da Administração da Sociedade: Artigo 10º: A Administração da Sociedade será exercida por uma Diretoria. Artigo 11º: A Diretoria será composta por,
no mínimo, 2 (dois) Diretores e, no máximo, 6 (seis) Diretores, sem denominação específica, eleitos e destituíveis em Assembleia Geral. Artigo 12º: Os Diretores serão
eleitos por prazo de gestão de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos. Artigo 13º: Ocorrendo vacância, por qualquer motivo, de qualquer cargo na Diretoria, os demais
Diretores assumirão as funções do Diretor a deixar o cargo até o término de seu prazo de gestão. Artigo 14º: Os Diretores tomarão posse mediante assinatura do
respectivo termo no livro das Atas da Diretoria, estando dispensados de prestar caução, e poderão receber uma remuneração mensal, que será levada à conta de
despesas operacionais. Parágrafo Único: A forma e o montante da remuneração dos Diretores serão estabelecidos anualmente pela Assembleia Geral. Artigo 15º:
Compete à Diretoria a administração e a gestão dos negócios sociais, podendo realizar todas as operações e praticar os atos necessários ou convenientes que se
relacionarem com o objeto da sociedade, ressalvados aqueles para os quais seja, por lei ou pelo presente Estatuto, atribuída a competência à Assembleia Geral, cabendolhe: (a) Convocar as Assembleias Gerais dos acionistas; (b) Levantar balanços intermediários e propor a sua aprovação à Assembleia Geral, juntamente com a proposta
de distribuição e aplicação dos lucros, respeitando o disposto no Capítulo VI; (c) Submeter à aprovação da Assembleia Geral o relatório anual e as demonstrações
financeiras de cada exercício; (d) Autorizar a criação, a alteração de endereço e a extinção de sucursais, filiais, agências ou dependências, inclusive no exterior; (e)
Elaborar, modificar e aprovar instruções, organogramas, regimentos e regulamentos internos que julgar úteis ou necessários; e (f ) Distribuir, entre seus membros, as
funções da administração da sociedade. Artigo 16º: A administração dos negócios sociais em geral, a representação e a prática de todos os atos necessários a
Companhia será feita por meio de 2 (duas) assinaturas sendo a de 1 (um) diretor em conjunto com outro diretor, ou a de 1 (um) diretor em conjunto com 1 (um)
procurador, ou por 2 (dois) procuradores em conjunto, observado o disposto nos Artigos 19º e 20º. Parágrafo Primeiro: No limite de suas atribuições, 02 (dois) diretores
poderão constituir procuradores ou mandatários para, em conjunto de dois e na forma estabelecida nos respectivos instrumentos, representar a Companhia. Parágrafo
Segundo: As procurações outorgadas pela Companhia, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais
ou representação em processos administrativos de natureza tributária, conter um período de validade não superior a 01 (um) ano. Artigo 17º: Ressalvado o disposto
nos Artigos 18º e 19º deste Estatuto, caberá aos Diretores ou aos procuradores, nos termos do Artigo 16º acima, a prática de todos os atos necessários ou convenientes
à administração e representação da Companhia dispondo eles dos poderes necessários para, entre outros: (a) Representação da companhia em Juízo e fora dele, ativa e
passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais e municipais, bem como autarquias, sociedade de economia mista e
entidades paraestatais; (b) A administração dos negócios sociais, inclusive compra, venda, troca ou a alienação por qualquer outra forma, de bens móveis da companhia,
determinando os respectivos termos, preços e condições; e (c) A assinatura de quaisquer contratos ou documentos de natureza financeira, mesmo que importem em
responsabilidade ou obrigação da companhia, incluindo, mas não se limitando a, escrituras, títulos de dívida, cambiais, movimentação de contas bancárias, emissão de
cheques e/ou ordens de pagamento, trabalhistas ou não, sem limitação de valor. Artigo 18º: Dependerá de prévia aprovação da Assembleia Geral Extraordinária, a
prática dos seguintes atos, respeitado o disposto no Artigo 16º: (a) Adquirir, alienar, onerar ou criar gravames de qualquer natureza sobre participações societárias; (b)
Adquirir, vender ou de qualquer outra forma dispor, dar em garantia ou onerar, bens, de qualquer natureza, da companhia, cujo valor de mercado exceda a importância
em Reais correspondente a US$1.000.000,00 (um milhão de dólares); (c) Celebrar contratos com os Diretores, ou modificar estes contratos, assim como assumir quaisquer
obrigações que possam significar benefícios para as pessoas referidas; (d) Constituir, dissolver ou liquidar subsidiárias; e (e) Firmar quaisquer contratos, cujo valor,
individual ou global exceda a importância de US$1.000.000,00 (um milhão de dólares), incluindo os de construção, comodato e locação. Artigo 19º: Os seguintes atos
poderão ser praticados individualmente pelos diretores ou por procuradores constituídos nos termos do presente Estatuto: (a) Requerimentos com órgãos públicos ou
particulares relativos a declarações sobre a companhia; (b) recebimento de citação inicial ou prestação de depoimento pessoal em Juízo; (c) recebimento de intimações
e prestação de declarações extrajudiciais; (d) Inscrições e prestações de informações para órgãos públicos ou particulares; (e) Nomeação de prepostos para a Justiça do
Trabalho; (f ) Outorga de procurações exclusivamente para a representação perante órgãos públicos e particulares, com vistas ao cumprimento de formalidades
necessárias à legalização e ao regular funcionamento da companhia; (g) Endosso de títulos para depósito em conta da companhia ou para cobrança bancária; (h)
Declarações para importação e exportação; (i) Emissão de guias para recolhimento de impostos; (j) Contratos de qualquer valor ou natureza quando celebrados com
quaisquer dos acionistas; e (k) Aplicações e resgates de recursos em instituições financeiras em nome e para a transferência para contas da própria Companhia. Artigo
20º: São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações
estranhas aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 21º:
A Companhia terá um Conselho Fiscal não permanente, composto de no mínimo 3 (três) membros e no máximo 5 (cinco) membros efetivos e suplentes de igual número,
acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral que deliberar sua instalação e que fixará sua remuneração, respeitados os limites legais, sendo certo que qualquer
acionista poderá, a qualquer tempo, requerer a instalação do Conselho Fiscal da Companhia. Quando de seu funcionamento, o Conselho Fiscal terá as atribuições e os
poderes conferidos por lei. Capítulo VI - Exercício Social, Balanço e Lucros: Artigo 22º: O exercício social tem início em 1o de janeiro e termina em 31 de dezembro de
cada ano. Ao final de cada exercício social deverão ser levantadas as demonstrações financeiras, para submissão, dentro dos 4 (quatro) meses subsequentes ao término
do exercício social, à aprovação da Assembleia Geral Ordinária. Parágrafo Único: É facultado à Diretoria determinar o levantamento de balanços em períodos menores,
inclusive mensais, para fins de distribuição de dividendos intermediários ou intercalares que, quando distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo
obrigatório. Neste caso, quaisquer 2 (dois) Diretores, em conjunto, submeterão as demonstrações financeiras para aprovação da Assembleia Geral. Artigo 23º:
Os acionistas terão direito ao recebimento de um dividendo anual obrigatório de, no mínimo, 1% (um por cento) do lucro líquido do exercício, deduzido ou acrescido
dos seguintes valores: (a) Os prejuízos acumulados e a provisão para imposto de renda serão deduzidos dos resultados do exercício financeiro; (b) 5% (cinco por cento)
do lucro líquido será destinado para constituição de reserva legal, que não deverá exceder 20% (vinte por cento) do capital da Companhia; e (c) o saldo remanescente
do lucro terá o destino que lhe for determinado pela Assembleia Geral. Artigo 24º: A Companhia poderá pagar aos seus acionistas, mediante aprovação da Assembleia
Geral, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Capítulo VII - Liquidação e Dissolução: Artigo 25º: A Companhia
entrará em liquidação nos casos previstos por lei ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá o modo de liquidação e elegerá os liquidantes e o Conselho
Fiscal, se requerida a instalação deste, que funcionarão no período de liquidação. Capítulo VIII - Disposições Gerais: Artigo 26º: O valor de reembolso das ações, nos
casos em que é assegurado em lei, será igual ao valor de patrimônio liquido das ações, apurado com base em balanço levantado na forma prevista em lei. Artigo 27º:
Caberá à Assembleia Geral deliberar a respeito das operações de transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleição e
destituição de liquidantes e julgamento de contas. Artigo 28º: Nos casos omissos ou duvidosos aplicar-se-ão as disposições legais em vigor.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - EM REAIS, EXCETO QUANTO INDICADO DE OUTRA FORMA.
Total
Balanços Patrimoniais
Notas
2018
2017 Demonstrações das mutações do patrimonio líquido Capital social Reserva legal Reserva de lucros Prejuízos acumulados
1.017.293,97
203.458,79
3.739.512,30
– 4.960.265,06
Ativo / Circulante
5.029.019,90 7.589.944,64 Em 01 de janeiro de 2017
–
1.248.490,05
1.248.490,05
Caixa e equivalentes de caixa
3 3.018.264,43 6.655.402,43 Resultado do exercício
1.017.293,97
203.458,79
4.988.002,35
– 6.208.755,11
Créditos tributários
4 1.160.053,41
9.603,41 Em 31 de dezembro de 2017
(339.097,99)
(67.819,60)
(1.055.000,00)
(1.461.917,59)
Alugueis a receber
831.228,98
888.313,34 Cisão parcial
–
(25.568.741,09) (25.568.741,09)
Despesa antecipada
16.857,07
18.061,88 Resultado do exercício
–
(3.933.002,35)
3.933.002,35
–
Outras contas a receber
2.616,01
18.563,58 Absorção reserva de lucros
678.195,98
135.639,19
–
(21.635.738,74) (20.821.903,57)
Não circulante
36.817.015,09 50.472.255,23 Em 31 de dezembro de 2018
Realizável a longo prazo
25.344.688,23 33.831.472,47
2018
2017 Demonstrações dos fluxos de caixa
2018
2017
Partes relacionadas
5 9.929.314,95 9.929.314,95 Demonstrações dos Resultados Notas
Receita
bruta:
Receita
bruta
de
aluguéis
7.174.326,72
7.337.878,23
Resultado
líquido
do
exercício
(25.568.741,09) 1.248.490,05
Mútuo com sócios
6 9.732.308,36 7.092.210,44
(663.625,23) (805.079,50) Itens que não afetam o caixa operacional
Depósito judicial contribuição social
173.065,36
173.065,36 Tributos sobre receitas
17 6.510.701,49 6.532.798,73 Depreciação e amortização
128.209,45 153.932,12
Adiantamento p/ aumento de capital
7 5.499.913,06 16.626.795,22 Receita Líquida
(645.712,26) (652.252,05) Equivalência patrimonial
10.319.480,33
–
Incentivos fiscais
8
10.086,50
10.086,50 Custo de aluguel de imóveis
5.864.989,23 5.880.546,68
10.447.689,78 114.850,25
Permanente
11.472.326,86 16.640.782,76 Resultado bruto
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Investimentos
9 2.585.861,51
75.325,13 Despesas operacionais
18 (18.026.681,00) (1.898.222,67) (Aumento) ou redução em ativos
Imobilizado
10 8.885.983,05 16.564.653,77 Administrativas e gerais
19
216.173,05
55.081,49 Contas a receber
57.084,36 (70.177,43)
Intangível
10
482,30
803,86 Outras receitas operacionais
Outras
despesas
operacionais
20
(10.515.624,51)
(157.896,38)
Créditos
tributários
(1.150.450,00)
–
Total do ativo
41.846.034,99 58.062.199,87
Resultado antes do resultado financeiro (22.461.143,23) 3.879.509,12 Despesas antecipadas
1.204,81
1.727,61
Passivo / Circulante
22.533.385,09 1.155.642,09 Resultado financeiro
21 (3.023.885,04) (1.950.384,55) Conta corrente dos sócios
(2.640.097,92) (1.591.832,87)
Contas a pagar
65.921,04
69.600,68 Receitas financeiras
594.549,51
756.936,03 Investimento em ações
–
15.406,20
Empréstimos bancários
2.000.000,00
– Despesas financeiras
(3.618.434,55) (2.707.320,58) Demais contas a receber
15.947,57
(4.247,47)
Salários e obrigações sociais
11
15.128,93
72.415,00 Resultado antes do IR e CS
(25.485.028,27) 1.929.124,57 Adiantamento p/ futuro aumento de capital 11.126.882,16
49.152,93
Impostos, taxas e contribuições a pagar 12 15.521.281,84 272.056,08 IR e CS
22
(83.712,82) (680.634,52) Aumento ou (redução) em passivos
Depósitos em caução de alugueis e outros
749.443,15 293.345,17 Resultado líquido do exercício
(25.568.741,09) 1.248.490,05 Fornecedores
(3.679,64)
23.819,04
Parcelamento de impostos
13
4.181.610,13 448.225,16
Salários e obrigações sociais
(57.286,07)
(8.730,25)
Não circulante
40.134.553,47 50.697.802,67 Aplicação Itaú Private Wealth
16.424.964,33 1.912.615,30
12.549,30
– Impostos, taxas e contribuições a pagar
Mútuo com sócios
14
712.975,40 659.825,82 (-) Fundo Virginia Cisão parcial
456.097,98 168.984,82
(1.161.621,27)
– Outras contas a pagar
Provisão perda investimentos
5.689.986,78
–
3.018.264,43 6.655.402,43 (=) Caixa líquido das atividades
Parte relacionada
15 32.311.466,33 46.060.205,49
operacionais
24.230.667,58
496.717,88
Parcelamento de impostos
13
1.420.124,96 3.977.771,36 Os equivalentes de caixa referem-se às aplicações financeiras com liquidez Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Patrimônio líquido
(20.821.903,57) 6.208.755,11 inferior a noventa dias. Os fundos são de natureza de renda fixa atrelados Aquisições de imobilizado
(7.258,00) (282.929,72)
Capital social
16
678.195,98 1.017.293,97 à taxa DI do mercado.
Baixa em imobilizado cisão parcial
7.558.040,83
7.704,78
Reserva de capital
135.639,19 203.458,79 4. Créditos Tributários:
2018
2017 Baixa em intangivel
–
42.581,14
Reserva de lucros
– 4.988.002,35 IRRF sobre Aplicacão Financeira
18.282,68
– Cisão parcial
(1.461.917,59)
–
Prejuízos acumulados
(21.635.738,74)
– IRRF anos anteriores
9.603,41
9.603,41 Baixa de participação societária
(7.140.029,93)
–
Total do passivo
41.846.034,99 58.062.199,87 Antecipação PERT
87.159,40
– (=) Caixa líquido das atividades
IRPJ antecipações
769.447,00
–
de investimentos
(1.051.164,69) (232.643,80)
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
CSLL antecipações
275.560,92
– Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
1. Informações sobre a Empresa: Representações Seixas S.A. na Alame1.160.053,41
9.603,41 Parte relacionada
(13.748.739,16) (132.186,88)
da Ribeiro da Silva, 772 - Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01217-010, é uma
Os
créditos
tributários
são
originários
de
imposto
retido
sobre
rendimenMútuo com sócios
53.149,58 (911.429,01)
pessoa jurídica de direito privado, CNAE nº 8299-7/99, tem como objetivos
Empréstimos bancários
2.000.000,00
–
principais: participação em outras sociedades, a administração de bens próprios tos de aplicações financeiras.
2018
2017 (=) Caixa líquido das atividades
e representação comercial por conta própria e de terceiros. 2. Apresentação das 5. Partes relacionadas:
3.220.039,39 3.220.039,39
de financiamentos
(11.695.589,58) (1.043.615,89)
demonstrações financeiras: As demonstrações contábeis foram elaboradas e Agropecuária Manoel Antônio Sobral
6.704.978,44 6.704.978,44 Aumento (redução) líquido de caixa
(3.637.138,00) 622.880,36
estão sendo apresentadas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, São Francisco
4.297,12
4.297,12 Caixa no início do período
notadamente, em observação à norma NBC TG 1000 - Contabilidade para Peque- Clorita
6.655.402,43 6.032.522,07
9.929.314,95 9.929.314,95 Caixa no final do período
nas e Médias Empresas aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/09 do Conselho
3.018.264,43 6.655.402,43
Federal de Contabilidade, no que forem pertinentes e aplicáveis seus preceitos. Empréstimos efetuados junto à empresas coligadas mediante a necessi- Aumento (redução) líquido de caixa
(3.637.138,00) 622.880,36
a) Estruturação societária: Representações Seixas S.A., em busca de cumprir dade de caixa gerada no exercício para quitação das suas exigibilidades.
2018
2017
seu planejamento estratégico se estruturou societariamente da seguinte forma: 6. Mútuo com sócios:
54.438,71 1.700.610,31 Compreende o valor de adiantamento para futuro aumento de capital nas
Sr. André de Seixas Sobral, 49,74% do capital; Espólio de Sérgio Soares Sobral Alvaro de Seixas Sobral
empre
sas
investidas.
1.121.354,50 1.044.002,76
Filho, 49,74% do capital; Sra. Maria Eugenia de Seixas Sobral, 0,53% do capital. André de Seixas Sobral
2018
2017
3.435.976,20 3.597.597,38 8. Incentivos fiscais:
b) Moeda funcional: A moeda funcional da Empresa é o Real, mesma moeda de Espólio de Sérgio Soares Sobral Filho
10.086,50
10.086,50
5.120.538,95 750.000,00 Incentivos fiscais
preparação e apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolida- Empréstimo de sócios
10.086,50
10.086,50
9.732.308,36 7.092.210,45
das. c) Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa são mantidos
com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para Empréstimos efetuados junto aos sócios mediante a necessidade de caixa Compreende o valor de incentivos fiscais efetuados com parte do IR pago.
9. Investimentos:
2018
2017
investimentos. O caixa e os equivalentes de caixa compreendem os saldos de gerada no exercício para quitação das suas exigibilidades.
2.448.387,10
1,00
caixa, depósitos bancários e os investimentos de curto prazo de alta liquidez e 7. Adiantamento para aumento de capital:
2018
2017 São Francisco Agropecuária Ltda - 99,97%
87.258,99
1,00
com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, no momento do Adiantamento para aumento de capital
125.160,41 125.160,41 Agropecuária Manoel Antonio Sobral Ltda - 99,96%
50.215,42 75.323,13
resgate. Para fins da demonstração de fluxo de caixa, o caixa e os equivalentes
Fazenda Travessia
2.848.425,57 8.513.640,05 Sobral Empreendimentos S/A - 13,67%
de caixa são classificados na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio
2.585.861,51 75.325,13
São Francisco Agropecuária
– 5.009.802,21
do resultado”. d) Imobilizado: Registrado pelo custo de aquisição ou construção,
Agropecuária Manoel AntonioSobral
2.526.327,08 2.978.192,55 Compreende o valor de investido nas empresas acima, a valorização é feita
adicionado dos juros e demais encargos incorridos durante a construção. As depre5.499.913,06 16.626.795,22 pelo método de equivalência patrimonial.
ciações acumuladas são computadas pelo método linear às taxas de depreciação,
levando em consideração as taxas de vida útil dos bens e o seu valor de recupera- 10. Imobilizado e Intangível:
2018
2017
ção e sendo reconhecidas no resultado do exercício. O valor contábil de um ativo Imobilizado em operação
Original
Depreciação
Original
Depreciação
é imediatamente reduzido para seu valor recuperável quando o valor contábil do Móveis e Utensílios
213.339,94
(210.809,12)
213.339,94
(210.435,08)
ativo é maior do que sua expectativa de benefício econômico futuro. e) Intan- Máquinas,Equipamentos e Ferramentas
133.864,03
(133.466,12)
133.864,03
(133.361,12)
gível Registrados pelo custo de aquisição ou construção, adicionado dos juros e Veículos
80.800,00
(80.800,00)
1.190.890,00
(982.600,18)
demais encargos incorridos durante a aquisição do intangível. As amortizações Instalações
278.312,68
(237.906,06)
272.762,68
(228.547,83)
acumuladas são computadas pelo método de apropriação em função do período Benfeit. Propr. de Terceiros
–
(148.166,23)
104.487,73
(150.347,64)
de vigência do contrato de cessão de direito de uso e seu valor sendo reconhecidas Equipamentos de Informática
77.866,11
(69.975,48)
77.866,11
(68.103,25)
no resultado do exercício. Os valores residuais e vida útil dos ativos e os métodos de
Equipamentos
Telefônicos
71.621,65
(70.055,53)
69.913,65
(69.913,05)
amortizações são revisados e ajustados pela Administração ao final de cada exer24.078,80
–
24.078,80
–
cício, e ajustados de forma prospectiva, quando necessário. f) Reconhecimento Linhas Telefônicas
23.743,39
(23.743,38)
23.743,39
(23.743,38)
de Receita: A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefí- Máquinas e Equipamentos Agrícolas
602.541,66
–
747.760,99
–
cios econômicos serão gerados para a Empresa e quando possa ser mensurada de Terrenos
Edifícios
e
Construções
9.838.964,45
(1.495.554,46)
17.577.927,25
(2.016.255,99)
forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação
11.326,70
–
11.326,70
–
recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas Linhas Telefônicas
4.302,70
(4.302,70)
4.302,70
(4.302,70)
e prestação de serviços. A Empresa avalia as transações de receita de acordo com Móveis e Utensílios IPC90
30.065,38
(30.065,36)
30.065,38
(30.065,36)
os critérios específicos para determinar se está atuando como agente ou principal Equipamentos Telefônicos IPC90
11.390.827,49
(2.504.844,44)
20.482.329,35
(3.917.675,58)
e, ao final, concluiu que está atuando como principal em todos os seus contratos de
8.885.983,05
16.564.653,77
receita. f1) Receitas de juros: Para todos os instrumentos financeiros avaliados
2.405,80
(1.923,50)
2.405,80
(1.601,94)
ao custo amortizado e ativos financeiros que rendem juros, a receita ou despesa Intangível: Software
–
–
–
–
financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva, que desconta exa- Marcas e patentes
2.405,80
(1.923,50)
2.405,80
(1.601,94)
tamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de caixa ao longo da
482,30
803,86
vida estimada do instrumento financeiro ou em um período de tempo mais curto,
8.886.465,35
16.565.457,63
quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. A receita Ativo permanente líquido
de juros é incluída na rubrica receita financeira, na demonstração do resultado. f2) Os valores acima descritos são contabilizados pelos valores originais de suas compras junto aos fornecedores, deduzidos das respectivas depreciações e
Impostos sobre receitas: Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos amortizações incorridas até o dia 31 de dezembro de 2018.
dos impostos sobre vendas exceto: Quando os impostos sobre vendas incorridos na 11. Salários e encargos a pagar:
2018
2017 17. Receita Líquida:
compra de bens ou serviços não for recuperável junto às autoridades fiscais, hipó- Provisão de Férias
–
36.002,87 Receita bruta de aluguéis
7.174.326,72 7.337.878,23
tese em que o imposto sobre vendas é reconhecido como parte do custo de aquisi- Encargos sobre férias e 13º salário
–
12.528,97 Tributos sobre receitas
(663.625,23)
(805.079,50)
ção do ativo ou do item de despesa, conforme o caso; Quando os valores a receber e FGTS a Pagar
–
6.068,12
6.510.701,49 6.532.798,73
a pagar forem apresentados juntos com o valor dos impostos sobre vendas; O valor INSS a Pagar
15.128,93
17.815,04 18. Despesas administrativas e gerais:
2018
2017
líquido dos impostos sobre rendimento de aluguel, recuperável ou a pagar, é inclu15.128,93
72.415,00 Despesas com pessoal
(1.444.443,65)
(912.385,48)
ído como componente dos valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial. g) 12. Impostos e contribuições a pagar:
2018
2017 Despesas com viagens
(22.259,20)
(25.608,85)
Lucro por cota: A Empresa efetua os cálculos do lucro por cota utilizando a quan- Pis a recolher
8.229,43
10.269,70 Despesas com utilidades
(108.571,62)
(100.720,74)
tidade de cotas existentes na apuração do resultado do exercício. h) Outros ativos Cofins a recolher
38.119,66
48.484,85 Despesas com serviços prestados
(767.665,70)
(796.971,15)
e passivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço ISS a recolher
51,80
1.760,97 Despesas com aluguéis e arrendamentos
(4.003,18)
(6.638,88)
patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão IRRF a recolher
6.031,89
9.294,33 Despesas gerais
(67.573,26)
(55.897,57)
gerados em favor da Empresa e seu custo ou valor puder ser mensurado com segu- IRPJ a recolher
–
50.865,50 Despesas com provisões tributárias
(15.612.164,39)
–
rança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Empresa possui CSLL a recolher
–
18.254,07
(18.026.681,00) (1.898.222,67)
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo Contribuições retidas a recolher
91,37
1.924,37 19. Outras receitas operacionais
2018
2017
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, Cofins a recolher - 1994
73.561,87
73.561,87 Receita de dividendos de investimentos em ações 216.173,05 32.356,27
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou Cofins a recolher - 1992
57.625,83
57.625,83
Receita
na
alienação
de
bens
do
imobilizado
–
22.725,22
cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores FINSOCIAL a recolher - 1992
14,59
14,59
216.173,05 55.081,49
estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circu- CSLL a recolher Velloza - judicial
9.312.912,90
–
lantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 IOF a recolher
750.771,50
–
meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. i) Julgamentos, Provisão contingência tributária
5.273.871,00
– 20. Outras despesas operacionais:
–
(1.800,00)
estimativas e premissas contábeis significativas: A preparação da demons15.521.281,84
272.056,08 Doações
(73.684,08) (140.690,18)
tração financeira individual da Empresa não requer que a administração faça Os saldos das contas acima a recolher, compreendem o montante apura- Multas
Perdas sobre aplicações financeiras
–
(15.406,20)
julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados dos e não recolhidos no exercício corrente.
Resultado na alienação
de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos con- 13. Parcelamento de impostos:
de
bens
do
imobilizado
(122.460,10)
–
tingentes, na data-base das demonstrações financeiras. j) Impostos: O imposto Parcelamento de impostos - curto prazo
4.181.610,13
448.225,16
(10.319.480,33)
–
é calculado, de acordo com a legislação tributária da opção pelo cálculo com base Parcelamento de impostos - longo prazo
1.420.124,96 3.977.771,36 Equivalência patrimonial
(10.515.624,51) (157.896,38)
no lucro real, sendo observadas as alíquotas regulares. k) Provisões Provisões
5.601.735,09 4.425.996,52
2018
2017
são reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigação presente (legal ou não Compreende o saldo de parcelamento de IRPJ - Refis lei 11.941 efetuado 21. Resultado Financeiro:
formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios em 160 parcelas, para quitação faltam 82 parcelas e Parcelamento PERT de Receitas Financeiras
econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável PIS pagamento em 5 parcelas.
Rendimento de fundos financeiros
551.100,08
708.911,05
do valor da obrigação possa ser feita. As despesas relativas a qualquer provisão 14. Mútuo com sócios:
Outras receitas financeiras
43.449,43
48.024,98
são apresentadas na demonstração do resultado, líquidas de qualquer reembolso. Maria Eugenia Seixas Sobral
712.975,40
659.825,82
594.549,51 756.936,03
712.975,40
659.825,82 Despesas Financeiras:
3. Caixa e equivalentes de caixa:
2018
2017
Disponibilidades: Bradesco
–
1,00 Empréstimos efetuados junto aos sócios mediante a necessidade de caixa
Juros sobre empréstimos
(3.576.379,00) (157.538,18)
Santander
–
– gerada no exercício para quitação das suas exigibilidades.
Outras despesas financeiras 2018
2017
Itaú
–
10,00 15. Parte relacionada:
juros descontos e taxas
(42.055,55) (2.549.782,40)
32.311.466,33 46.060.205,49
Itaú 00875-2
10,00
10,00 Seixas Administradora de Bens Ltda.
(3.618.434,55) (2.707.320,58)
32.311.466,33 46.060.205,49 Resultado financeiro
Fundo Dynamo Cougar
– 1.647.866,39
(3.023.885,04) (1.950.384,55)
Fundo Sul America Focus Fia
–
557.462,44 Empréstimo obtido junto a empresa coligada mediante a necessidade de
Fundo Credit Lyonnais
–
– caixa gerada no exercício para quitação das suas exigibilidades, sendo 22. Impostos federais - IRPJ e CSLL:
2018
2017
Fundo Renda Fixa Venus
3.493.572,74 3.345.650,01 corrigidos mensamente pela taxa selic.
Tributos Federais: IRPJ
(55.730,02) (494.189,19)
Poupança Bradesco Rua do Rócio 1210/1211
–
– 16. Patrimônio líquido:
(27.982,80) (186.445,33)
CSLL
678.195,98 1.017.293,97
Fundo Principal Feeder FIM
527.535,50
211.939,50 Capital social
(83.712,82) (680.634,52)
135.639,19
203.458,79
Aplicação Automática Itaú
–
5.028,14 Reserva legal
– 4.988.002,35 Os tributos sobre o lucro são calculados pelo regime de lucro real, tendo como base
Fundo Itau Di Exclusive 00875-2/201
58.036,30
106.595,21 Reserva de lucros
o
lucro
fiscal.
As
alíquotas
são
15%
para
o
IRPJ,
com
adicional
de
10%
sobre
o
lucro
(21.635.738,74)
–
Aplicação Automática Itaú 00875-2
88.181,86
20.747,23 Prejuízos acumulados
(20.821.903,57) 6.208.755,11 acima de R$ 240 mil por ano e 9% para a CSLL.
Aplicação Bradesco
–
1.701,73
MARIA EUGENIA DE SEIXAS SOBRAL
Aplicação Itaú CDB
–
– O capital da sociedade, totalmente subscrito e totalmente integralizado
DIRETORA PRESIDENTE
Fundo Private Exclusive FIC
–
188.778,61 em moeda corrente do país é de R$ 678.195,98. Prejuízos acumulados
RONALDO PIRES DA SILVA
Aplicação Itaú CDB-DI
–
563.626,85 compreendem os saldos de resultados positivos de exercícios anteriores
CONTADOR - CRC Nº 1SP 164.536/O-7
Aplicação Contamax Empresarial Santander
–
5.985,32 e o saldo negativo do exercício corrente.
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CM DAHRUJ
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ 08.982.478/0001-76 - NIRE 35.2.2163779-5
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019.
Data e Horário: 06 de agosto de 2019, às 10:00 horas. Local: Sede social da CM DAHRUJ
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (“Sociedade”), com sede no Município de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Dr. Gastão Vidigal, nº. 1.687, Setor C, Bairro Vila Leopoldina, CEP 05314-000, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 08.982.478/0001-76, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o
NIRE 35.2.21637795, em sessão de 02.08.2007 (“Contrato Social”) e última alteração contratual (10ª)
arquivada na JUCESP sob o nº 216.441/18-3- em sessão de 27.04.2018. Convocação: Fica dispensada
a publicação de editais, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Quorum: Presentes
os quotistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Quotistas. Mesa: Presidente: Márcia Dahruj. Secretário: Cláudio Dahruj.
Ordem do dia: Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:
(a) aprovação da redução do capital em decorrência do encontro de contas contábeis de um conjunto
de Ativos e Passivos oriundos do Balanço Patrimonial findo em 31 de julho de 2019 com empresas
do mesmo Grupo Econômico e; (b) Aprovação da Publicação em jornal desta ATA de Assembleia Geral Ordinária para cumprimento dos artigos 1.082 e 1084 do Código Civil. Deliberações: Colocada a
matéria em discussão e votação, os quotistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições, tomaram as seguintes deliberações: (a) Aprovadas sem ressalvas a proposta de redução de
capital, em decorrência do encontro de contas contábeis de um conjunto de Ativos e Passivos oriundos do Balanço Patrimonial findo em 31 de julho de 2019 com empresas do mesmo Grupo Econômico,
resolvendo assim, as sócias quotistas reduzir o capital social na proporção atribuída a cada empresa
do Grupo Econômico, ou seja, um montante total de R$ 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos
mil reais), ficando o capital social reduzido para R$ 1.411.192,29 (um milhão, quatrocentos e onze mil,
cento e noventa e dois reais e vinte e nove centavos). (b) Aprovado por unanimidade a Publicação em
jornal desta ATA de Assembleia Geral Ordinária para cumprimento dos artigos 1082 e 1084 do Código
Civil; Lavratura e Aprovação da Ata: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém
se manifestando, foram encerrados os trabalhos. Foi suspensa a Assembléia pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, a qual, após lida e achada conforme, foi por todos assinada em 3 (três) vias
de igual teor e forma, certificando que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro de
Atas das Assembléias Gerais da Sociedade. São Paulo/SP, 06 de agosto de 2019. Sra. Márcia Dahruj
- Presidente, Sr. Cláudio Dahruj - Secretário. Quotistas presentes: CD Holding Ltda. e MD Holding Ltda.
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. MÁRCIA DAHRUJ - Presidente. CLÁUDIO
DAHRUJ - Secretário.

CMD - AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS SEMINOVOS LTDA
CNPJ/MF 16.434.454/0001-00
NIRE 35.2.2674010-1
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2019 - Data e
Horário: 05 de julho de 2019, às 10:00 horas.Local: Sede social da CMD AB COMÉRCIO DE
VEÍCULOS SEMINOVOS LTDA (“Sociedade”), com sede no Município de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Dr. Gastão Vidigal, nº. 1.725, Pavimento 01, Bairro Vila Leopoldina, CEP 05314-000,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.434.454/0001-00, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP
sob o NIRE 35.2.2674010-1, em sessão de 26.06.2012 (“Contrato Social”) e última alteração contratual
(9ª) arquivada na JUCESP sob o nº 538.993/18-2 em sessão de 14.11.2018. Convocação: Fica
dispensada a publicação de editais, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.
Quorum: Presentes os quotistas representando a totalidade do capital social com direito a voto,
conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Quotistas. Mesa:
Presidente: Márcia
Dahruj - Secretário: Cláudio Dahruj Ordem do dia: Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes
matérias constantes da Ordem do Dia: (a) aprovação da redução do capital em decorrência do
encontro de contas contábeis de um conjunto de Ativos e Passivos oriundos do Balanço Patrimonial
findo em 30 de junho de 2019 com empresas do mesmo Grupo Econômico e; (b) Aprovação da
Publicação em jornal desta ATA de Assembleia Geral Ordinária para cumprimento dos artigos 1.082 e
1084 do Código Civil. Deliberações: Colocada a matéria em discussão e votação, os quotistas
presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes Deliberações:
(a) Aprovadas sem ressalvas a proposta de redução de capital, em decorrência do encontro de contas
contábeis de um conjunto de Ativos e Passivos oriundos do Balanço Patrimonial findo em 30 de junho
de 2019 com empresas do mesmo Grupo Econômico, resolvendo assim, as sócias quotistas reduzir o
capital social na proporção atribuída a cada empresa do Grupo Econômico, ou seja, um montante total
de R$ 33.992.705,22(trinta e três milhões, novecentos e noventa e dois mil, setecentos e cinco reais,
vinte e dois centavos), ficando o capital social reduzido para R$ 4.728.841,78(quatro milhões,
setecentos e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e um reais, setenta e oito centavos); (b) Aprovado
por unanimidade a Publicação em jornal desta ATA de Assembleia Geral Ordinária para cumprimento
dos artigos 1082 e 1084 do Código Civil; Lavratura e Aprovação da Ata: Oferecida a palavra a quem
dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos. Foi suspensa a
Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após lida e achada conforme, foi
por todos assinada em 3 (três) vias de igual teor e forma, certificando que a presente é cópia fiel da ata
lavrada no Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais da Sociedade. São Paulo/SP, 05 de julho
de 2019. Sra. Márcia Dahruj - Presidente, Sr. Cláudio Dahruj – Secretário e seus respectivos quotistas
presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. MÁRCIA DAHRUJ - Presidente,
CLÁUDIO DAHRUJ - Secretário
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO – SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 14/
08/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED: 1EEB9 - CONTRATO: 3181640531201 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1816 - GRANJA JULIETA
ENDERECO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 24,TIPO C, 2° PAVIMENTO OU ANDAR,
PREDIO 10-A, TIPO D, EDIFICIO HUNGIA BLOCO 10, CONDOMINIO RESIDENCIAL
NAÇÕES UNIDAS, SITIO PARELHEIROS, BAIRRO RIO BONITO, 32° SUBDISTRITO
- CAPELA DO SOCORRO, SÃO PAULO/SP.
NEUSA MARIA ROGERIO, Brasileiro (a), INDUSTRIARIA, CPF: 939.691.988-87, CI:
96755854 SSP/SP Solteiro(a), MARIA APARECIDA BONALDI MONTERISI, Brasileiro
(a), DO LAR , CPF 861.763.318-20 CI: 11.564.150-SSP/SP Casado(a) COM NICOLA
MONTERISI, Brasileiro, AUTONOMO, CPF 861.763.318-20, CI: 8.662.468-SP SSP/
SP.
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
14 – 15 - 16/08/2019
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Circuito Mundial

São Paulo, quarta-feira, 14 de agosto de 2019

Duplas brasileiras disputam em Moscou
mais uma etapa da corrida olímpica

Maria Elisa em ação durante a etapa de Moscou, em 2018
ria para se juntar aos demais times na fase de grupos.
A fase de grupos em Moscou
é composta por 32 times em cada
naipe, divididos em oito chaves
com quatro duplas. Após a disputa da primeira fase, os primeiros
colocados vão direto às oitavas de
final, enquanto os segundos e terceiros de cada grupo disputam
uma rodada eliminatória anterior,
da repescagem (Round 1). O torneio segue em formato eliminatório com oitavas, quartas, semifinais e disputas de bronze e ouro.
O Brasil possui ótimo retrospecto em etapas disputadas em

Moscou. A cidade já recebeu 13
etapas no naipe masculino e 11
no naipe feminino, com sete
medalhas de ouro, 11 de prata e
seis de bronze para duplas brasileiras. Na temporada passada,
Ágatha/Duda e o então time formado por Alison/André Stein levaram a prata na capital russa.
A competição em Moscou
rende cerca de R$ 78 mil para os
campeões dos naipes masculino
e feminino. Ao todo, o torneio
distribui cerca de R$ 1,2 milhão
em premiação aos atletas, além
de oferecer pontuação alta para
o ranking internacional – 800

para os times vencedores (mesmo número para a corrida olímpica brasileira).
Na corrida olímpica do Brasil, apenas os eventos de quatro
e cinco estrelas do Circuito
Mundial, além do Campeonato
Mundial, contam pontos para a
disputa. Cada torneio possui peso
correspondente de acordo com
o número de estrelas. Além disso, os times podem descartar as
piores participações, somando
apenas os 10 melhores resultados. Só valem os pontos obtidos
juntos, como dupla.
A corrida olímpica interna
das duplas brasileiras acontece
em paralelo à disputa da vaga do
país, que segue as regras da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Cada nação pode ser
representada por, no máximo,
duas duplas em cada naipe.
Os países possuem quatro
maneiras de garantir a vaga: vencendo o Campeonato Mundial
2019; sendo finalistas do Classificatório Olímpico, que será
disputado na China, também em
2019; estando entre as 15 melhores duplas do ranking olímpico internacional; vencendo uma
das edições da Continental Cup
(América do Norte, América do
Sul, África, Ásia e Europa). O
Japão, sede, tem uma dupla em
cada naipe já garantida.

Foto/ Fábio Falconi

Circuito TRIDAY Series 2019 com
limite técnico em Florianópolis

Circuito TRIDAY Series 2019
Mais uma vez o Circuito TRIDAY Series confirma sua força
e crescimento. A quarta etapa da
temporada, marcada para o domingo, dia 18, na Praia dos Ingleses, em Florianópolis (SC), é
a melhor prova disso, pois atingiu seu limite técnico de inscrições. Serão 500 competidores,
divididos pelas categorias Sprint
(750m de natação, 20km de ci-

clismo e 5km de corrida) e
Olímpico (1.5 km/40km/10km).
A estrutura da prova estará montada no Oceania Park Hotel, Rua
do Marisco 550, e a largada no
domingo será às 6h40min, com
a Sprint, ficando a Olímpico para
as 7h45min.
“Florianópolis mostrou, mais
uma vez, porque é conhecida
como a Capital do Triatlo. De-

pois dos sucessos do IRONMAN
70.3 e do IRONMAN Brasil, a
cidade prepara-se para mais uma
prova de destaque do calendário,
agora voltada para distâncias
menores. Estreantes, experientes e atletas que aproveitam as
distâncias para treinamento estarão reunidos no domingo.
Desejamos boa sorte a todos”,
destaca Carlos Galvão, CEO da
Unlimited Sports, criadora e
organizadora do Circuito TRIDAY Series.
A programação oficial da
etapa começará na sexta-feira,
dia 16, com a entrega de kit na
loja Centauro do Floripa Shopping, na Rodovia Virgílio Várzea, 587, no período entre 10h
e 22h. Já no sábado, o horário
será das 10h às 20h.
Neste ano, o Circuito TRIDAY Series ficou ainda mais
atrativo, sendo que cinco provas
formam o Campeonato Brasileiro de Triathon Sprint e Paratriathlon, numa parceria com a CBTri. O objetivo é fomentar a modalidade e possibilitar que os
atletas federados possam somar
pontos para uma eventual convo-

cação para os mundiais. As etapas que compõe o Brasileiro são
Maceió (14/04), Rio de Janeiro
(12/05), Florianópolis (18/08),
USP (25/08) e Brasília (08/09).
Retirada de Kit
Para a retirada do kit pessoalmente, é necessário apresentar
o comprovante de inscrição e um
documento oficial com foto.
Caso não possa retirar o seu kit
pessoalmente, a retirada poderá
ser feita por um terceiro. Para
isso é imprescindível que o responsável pela retirada apresente
durante os dias e horários oficiais de entrega de kits os Termos
de autorização assinados e uma
cópia do documento oficial com
foto do atleta. O Termo de Autorização pode ser encontrado no
site
oficial,
www.tridayseries.com.br.
O TRIDAY Series é uma realização da Unimited Sports, com
patrocínio da Mizuno e Omint,
apoio da Probiótica, Pedialyte
Pro, Trek, Lindoya Verão, Care
Club, Localiza e Verde Campo.
Mais informações no site oficial, www.tridayseries.com.br

F-4 EUA

F-4 da Akasp: “Preciso vencer”,
avisa o piloto Alberto Otazú
de julho, e confiou o seu kart à
Otazú, que já estreou o novo equipamento com vitória, e na etapa
passada terminou em quarto.
“Como o Hélio (Bianchi) deverá voltar para o seu kart na semana que vem, não sei como será
a minha continuidade na Akasp.
Para que surja outra oportunidade para correr com F-4, com o
Sandro (Ferraris), com o Hélio,
ou mesmo com outro parceiro,
preciso vencer esta última etapa,
para mostrar meu esforço, meu
talento, minha abnegação pela
excelência de resultados”, acredita Otazú, que necessita de patrocínios e apoios para a continuidade de sua carreira.
A liderança do terceiro turno
da Akasp é de Carlos Santana,
com 149 pontos, oito de vantagem sobre Alexandre Albino. Em
terceiro está a dupla Emílio de
Bisceglie/Bruno Biondo, com
139 pontos, apenas um ponto de
folga sobre as duplas Hélio Bianchi/Alberto Otazú e Eder
Ayres/Giovani Bondança, que
estão empatadas em quarto.
“A matemática é simples. Se
eu vencer, termino o turno entre
os três primeiros. Sei que não
será nada fácil, pois além dos pilotos muito experientes e rápi-

Foto/Divulgação

Piloto fez dez corridas de F-4 e obteve nove top 4, sendo quatro vitórias
Graças a oportunidade dada
por dois pilotos e empresários,
Alberto Otazú (Bianchi Automóveis/AVSP/Rolley Ball/No Fire
Services/Cardoso Funilaria e
Pintura/Ecoposte/Imab/SM Renovadora de Veículos) já fez dez
corridas da categoria F-4 do kartismo, no campeonato da Associação de Kart Amador de São
Paulo (Akasp). E até agora ele
terminou nove delas entre os quatro primeiros, sendo quatro vitórias. Nesta quarta-feira (14), a
partir das 21h30 no Kartódromo
Granja Viana, em Cotia (SP), o
jovem piloto disputará a última
etapa do terceiro turno, onde
ocupa a quarta colocação.
“Preciso vencer esta etapa. E
não é apenas para terminar o turno entre os três primeiros. É uma
questão de sobrevivência na categoria, no campeonato”, avisa
Alberto Otazú.
Alberto Otazú começou a
correr na categoria da F-4 da
Akasp a convite do experiente
piloto Sandro Ferraris, com
quem dividiu o Mega/Honda por
oito provas, a partir da terceira
etapa do segundo turno, em maio,
e alcançou as três primeiras vitórias. Depois, o piloto Hélio
Bianchi foi viajar no finalzinho

Alberto Otazú
dos, já que nove pilotos diferentes venceram na temporada, tem
gente com pneus em melhores
condições do que os meus. Mas
vamos pra cima, vamos batalhar
pela primeira posição”, completou Otazú, o segundo maior vencedor (quatro vitórias) da temporada, e com apenas 10 participações em 23 corridas realizadas.
O maior vencedor é Bruno Biondo, com sete triunfos. Alexandre
Albino e Carlos Santana tem três
vitórias cada um, Gabriel Chinellatto tem duas, e Hélio Bianchi,
Giovani Bondança, Otávio Lotfi

e Ademir Junior venceram uma
vez em 2019.
Confira a classificação do
terceiro turno da F-4 da Akasp depois de sete etapas: 1) Carlos Santana, 149; 2) Alexandre Albino, 141;
3) Emílio de Bisceglie/Bruno Biondo, 139; 4) Hélio Bianchi/Alberto Otazú; Eder Ayres/Giovani Bondança, 138; 6) Arnaldo Biondo e
Bruno Biondo, 121; 7) Otávio Lotfi, 112; 8) Sandro Ferraris/Alberto Otazú, 109; 9) Sérgio Gonçalves/Dilson ‘Sadan’ Sucupira, 96;
10) Walter Vignati, 72.
Visite www.akasp.com.br

Gui Peixoto confirma
evolução em
Mid-Ohio com
primeira pole e pódio
em dose dupla
Brasileiro segue se destacando em seu ano de estreia na
categoria e mostra muita velocidade na quarta etapa da
temporada. Piloto marcou o total de 42 pontos e foi o
segundo maior pontuador da rodada tripla

Foto/ Gavin Baker

Foto/Divulgação

País conta com oito times inscritos em busca de medalhas na etapa de quatro estrelas na capital russa
As duplas brasileiras possuem mais um desafio pelo Circuito Mundial de vôlei de praia
2019. Após alguns dias de treinamentos no Brasil, os times disputam nesta semana a etapa quatro estrelas de Moscou (Rússia),
valendo pontos à corrida olímpica brasileira. As partidas acontecem de quarta-feira (14) a domingo (18), com oito times brasileiros em ação, em um dos torneios mais tradicionais, realizado pelo 12° ano seguido.
São quatro equipes inscritas
no naipe masculino. Três delas já
estão classificadas à fase de grupos pela pontuação no ranking de
entradas da Federação Internacional de Voleibol, entrando em
ação a partir de quinta-feira: Alison/Álvaro Filho (ES/PB),André
Stein/George (ES/PB) e Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF). Já
Guto e Saymon (RJ/MS) disputam o classificatório nesta quarta-feira, precisando vencer um
jogo eliminatórios para avançar.
No naipe feminino, as três
duplas brasileiras já garantidas à
fase de grupos pelo ranking são
Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE),
Ágatha/Duda (PR/SE) e Carol
Solberg/Maria Elisa (RJ), atuando a partir de quinta-feira. Já o
time Talita/Taiana (AL/CE) disputa o classificatório nesta quarta-feira, precisando de uma vitó-

Gui Peixoto liderando o pelotão em Mid-Ohio
O fim de semana da quarta
etapa em rodada tripla da Fórmula 4 Norte-americana, em
Mid-Ohio, foi muito positivo
para o jovem brasileiro Guilherme Peixoto, da equipe DEForce Racing. Depois de “bater na trave” na etapa passada,
na Virgínia, o piloto subiu ao
pódio pela primeira vez na categoria, em seu ano de estreia
nos monopostos, e ele já veio
em dose dupla, como dois terceiros lugares, além da conquista da pole position.
A etapa, que fez parte da
programação da NASCAR no
circuito de Mid-Ohio, começou com treinos livres na
quinta-feira e Gui Peixoto já
apareceu entre os mais velozes no traçado de 3,6 km e 13
curvas. O brasileiro confirmou a boa performance com a
conquista de sua primeira pole
position na categoria na sexta-feira, quando registrou o
tempo de 1:27.554.
Largando na frente na corrida 1, Gui optou por correr
com os pneus usados no classificatório, deixando os pneus
novos para a prova 2. A estratégia previa algumas bandeiras
amarelas durante a disputa, o
que reduziria a desvantagem do
piloto para os concorrentes,
com pneus novos. A prova, no
entanto, foi toda em bandeira
verde e Peixoto terminou em
quarto lugar.
As bandeiras amarelas que
“faltaram” na corrida 1, sobraram nas duas seguintes. Na segunda prova, ainda na sextafeira, o pilotou largou em terceiro, chegou a ocupar a segunda posição, voltou para terceiro, mas com as bandeiras
não teve tempo para lutar e
subir mais posições. O terceiro lugar, no entanto, foi bastante comemorado pelo piloto, que subiu ao pódio pela primeira vez.
No sábado, os 22 pilotos
da categoria voltaram para a
pista, para a última corrida da
rodada. E, mais uma vez, a prova foi marcada por bandeiras
amarelas. Gui Peixoto largou
em segundo e novamente foi
ao pódio com o F-4 #99, chegando em terceiro.
Os bons resultados chegam para coroar a evolução do
brasileiro na categoria. Gui
marcou pontos em 11 das 12
corridas disputadas até aqui. Só
nas três provas em Mid-Ohio
foram 42 pontos e o piloto foi
o segundo maior pontuador na
disputa. Com o resultado, o
brasileiro também subiu na ta-

bela geral e está em sexto lugar no campeonato, com 79
pontos, e é o segundo melhor
estreante.
“A etapa foi muito boa. Estivemos rápidos em todos os
treinos, sempre andando entre
os três primeiros e conseguimos a minha primeira pole.
Foi uma volta muito boa, na
última volta do classificatório. O carro estava perfeito e
toda a equipe fez um grande
trabalho”, destacou Gui Peixoto, de apenas 16 anos.
“Na primeira corrida, tentamos uma estratégia um pouco diferente, porque normalmente os pilotos colocam
pneu zero. Desta vez, como eu
estava largando da primeira
posição, eu fui com os pneus
da própria classificação. Tinha boas chances de dar certo, mas faltou um pouco de
sorte. A gente esperava que
tivesse muitas bandeiras
amarelas, mas no fim não tivemos nenhuma. Arriscamos e
ficamos em quarto”, explicou
o piloto.
“Na segunda corrida, larguei em terceiro, com pneu
zero e estava bem rápido. Mas
teve bastante amarela e não
tive tantas oportunidades de
ultrapassar. E isso também
aconteceu na terceira prova.
Na verdade, foi até pior. Na
segunda corrida, teve três bandeiras amarelas e, na terceira,
teve quatro. Eu estava até mais
rápido que os dois primeiros,
mas não tive oportunidade
para ultrapassa-los com tão
pouco tempo de corrida em
bandeira verde”, continuou o
jovem piloto.
“Mas no geral foi um final
de semana muito bom. Ainda
tivemos algumas dificuldades,
precisamos melhorar alguns
pontos, mas já tive a oportunidade de andar em primeiro,
a experiência de liderar corrida e acredito que estamos no
caminho certo para brigar pela
primeira vitória”, completou
Gui Peixoto.
A quinta etapa da temporada da Fórmula 4 Norteamericana acontecerá nos
dias 13, 14 e 15 de setembro,
em Sebring.
Para saber mais sobre Gui
Peixoto ou obter informações de como fazer parte de
seu projeto no automobilismo, entre em contato com
Daniel Rodrigues / XYZ Talents
daniel.rodrigues
@xyztalents.com ou visite as
páginas do piloto Gui Peixoto nas redes sociais.

