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CCJ do Senado define calendário
para votar Previdência

Empresas ampliam faturamento em até
15% com programa de capacitação
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3,35 milhões de desempregados
procuram emprego há pelo menos 2 anos

CNJ lança Sistema
Nacional de Adoção

 e Acolhimento

Esporte

São Paulo, sexta-feira, 16 de agosto de 2019www.jornalodiasp.com.br
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   3,98
Venda:      3,98

Turismo
Compra:   3,97
Venda:      4,21

Compra:   4,42
Venda:      4,42

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

24º C

9º C

Sexta: Dia de sol,
com nevoeiro ao
amanhecer. As nu-
vens aumentam no
decorrer da tarde.

Previsão do Tempo

Tensão na
Argentina

diminui após
conversa

entre Macri
e Fernández

Mauricio Macri, atual pre-
sidente e candidato à reeleição
na Argentina, e Alberto Fernán-
dez, principal opositor e forte
concorrente ao cargo, conver-
saram na tarde de quinta-feira
(14) e se comprometeram a
colaborar no que fosse possí-
vel para que o processo elei-
toral e as incertezas políticas
não afetem tanto a vida dos ar-
gentinos nos próximos meses.

O mercado parece ter res-
pondido bem às declarações
dos dois principais candidatos
à presidência nas eleições do
dia 27 de outubro. O dólar na
quinta-feira (15), pela primeira
vez na semana, caiu, chegando
a valer 55 pesos argentinos,
uma queda de 8 pontos em re-
lação aos 63 que chegou a atin-
gir nessa quarta-feira. No Ban-
co Nación, a moeda americana
estava sendo anunciada, no iní-
cio da tarde desta quinta-feira,
por 59 pesos, o equivalente a
uma queda de 4 pesos. O risco-
país também diminuiu, chegan-
do a 1.791 pontos, contra os
1.946 do fechamento de quar-
ta-feira.                         Página 3

Trump quer
solução em
Hong Kong

antes de
acordo com

 a China
O presidente dos Estados

Unidos (EUA), Donald Trump,
sugeriu que as negociações
comerciais entre seu país e a
China podem esperar até que as
tensões geradas pelos protes-
tos em Hong Kong se acal-
mem.                           Página 3

Um contingente de 3,35
milhões de desempregados no
país procura trabalho há pelo
menos dois anos. Isso equiva-
le a 26,2% (ou cerca de uma
em cada quatro) pessoas no
total de desocupados no Bra-
sil. Os números, do segundo
trimestre deste ano, são um
recorde desde o início da série
histórica da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
Contínua (PNAD Contínua),
em 2012.

Os dados foram divulgados
na quinta-feira(15) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Segundo os
dados, no segundo trimestre de
2018 o contingente de desem-

pregados procurando trabalho
há no mínimo dois anos tinha
menos 196 mil pessoas, ou
seja, era de 3,15 milhões.

No segundo trimestre de
2015, esse número era de 1,43
milhão de pessoas, ou seja,
menos da metade do segundo
trimestre deste ano.

“A proporção de pessoas à
procura de trabalho em perío-
dos mais curtos está diminuin-
do, mas tem crescido nos mais
longos. Parte delas pode ter
conseguido emprego, mas ou-
tra aumentou seu tempo de
procura para os dois anos”,
avalia a analista da PNAD
Contínua Adriana Beringuy.
(Agencia Brasil)
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Adoção e acolhimento

O Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) lançou na quinta-fei-
ra (15) o Sistema Nacional de
Adoção e Acolhimento. A ferra-

menta auxilia juízes de varas da
infância em todo o país na con-
dução de processos de adoção.
O programa deve começar a fun-

cionar em outubro. 
O novo sistema concentra

informações de instituições de
acolhimento de crianças e
adolescentes abrigados em todo
o país e é oriundo da junção do
Cadastro Nacional de Adoção
(CNA) e do Cadastro de Crian-
ças Acolhidas, que já existiam.  

Com a nova versão, a busca
de pretendentes para crianças
aptas a adoção será feita de
forma automática, conforme
as regras do Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente (ECA).
O programa também emitirá
alertas de cumprimento dos
prazos processuais das ado-
ções e comunicará aos inte-
ressados na adoção sobre atu-
alizações de cadastro. 

De acordo com o presidente
do CNJ, ministro Dias Toffoli, o
Sistema Nacional de Adoção pre-
tende agilizar a reintegração fa-
miliar das crianças que estão em
abrigos.                          Página 5

Bolsonaro analisará possíveis
vetos a projeto de abuso

de autoridade

Uso de energia solar em
prédios públicos é tema

de seminário

Matheus Leist disputa
etapa no desafiador
circuito de Pocono
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A Indy está chegando em
sua reta final da temporada e a
13ª etapa será disputada em
Pocono neste final de sema-
na. Piloto da AJ Foyt, o jovem
Matheus Leist acredita que
essa é uma das etapas mais
desafiadores e difíceis da tem-
porada. A prova também é im-
portante por ser a “casa” da
ABC Supply, principal patro-
cinador da equipe e dos pilo-
tos da AJ Foyt.

“Pocono é realmente um
circuito desafiador . No ano
passado, a gente sofreu com o
acerto neste traçado, que é
bastante veloz.          Página 8 Matheus Leist

O fim de semana foi de bas-
tante esporte e emoção no Par-
que Estadual do Juquery, em
São Paulo. O Adventure Club
realizou no sábado (10) a segun-
da etapa do Adventure Camp, o
mais tradicional circuito de cor-
rida de aventura do país, e no
domingo (11) o Desafio das
Serras Brasil, corrida disputa-
da em  terrenos de montanha. As

Adventure Camp e Desafio
das Serras Brasil agitaram

 o fim de semana
duas competições reuniram
centenas de participantes e
mostraram o crescimento das
provas em contato com a na-
tureza, em especial no local
escolhido, último fragmento
de cerrado da região Metro-
politana de São Paulo. Beleza
natural, muita disputa e um sol
para cada um marcaram os
dois eventos.           Página 8

95ª Corrida Internacional
de São Silvestre
abre inscrições
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95ª Corrida Internacional de São Silvestre

A 95ª Corrida Internacional de
São Silvestre, programada para o
dia 31 de dezembro fechando o ano
esportivo nacional, está com ins-
crições abertas. A mais tradicional
e importante corrida de rua da
América Latina, que percorrerá 15
km pela capital paulista,  receberá
inscrições até o dia  22 de novem-

bro, ou até que o limite de atle-
tas seja atingido. As inscrições
deverão ser feitas pelo site ofi-
cial, www.saosilvestre.com.br, e
a Comissão Organizadora desta-
ca que a inscrição é pessoal e in-
transferível, não havendo possi-
bilidade de transferência para
outro atleta.                 Página 8

Copa HB20 é o
campeonato de maior
crescimento no Brasil
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Copa HB20

A quarta etapa da Copa HB20,
marcada para o dia 18 de agosto
em Santa Cruz do Sul (RS), já en-
trou para a história da categoria
antes mesmo de ser iniciada. O
encontro no interior gaúcho regis-
trará o maior grid do campeonato
desde seu início, em abril. Na oca-
sião, em Campo Grande, 21 car-
ros alinharam para a primeira ro-
dada dupla da história; na próxi-
ma semana, serão 30 os carros
no Rio Grande do Sul. Página 8

Um dia depois de fechar no
maior valorem três meses, o dó-
lar comercial recuou na quinta-
feira (15). A divisa fechou ven-
dida a R$ 3,99, com queda de R$
0,05 (-1,24%), depois de passar
quase todo o dia acima de R$ 4.

A trégua no mercado de câm-
bio não se repetiu na bolsa de
valores. Em queda pelo segundo

Dólar fecha abaixo de
R$ 4; bolsa cai para menos

de 100 mil pontos
dia seguido, o índice Ibovespa, da
B3 (antiga Bolsa de Valores de
São Paulo), encerrou a sessão
aos 99.057 pontos, com recuo de
1,2%. Pela primeira vez desde 18
de junho, o indicador fechou
abaixo de 100 mil pontos.

O mercado financeiro ainda
reflete os temores de uma reces-
são global.                     Página 6
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Uso de energia solar em prédios
públicos é tema de seminário

Travessia Santos/Guarujá
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O sistema de travessia San-
tos/Guarujá, o mais movimenta-
do do Estado, conta agora com
sete balsas. A sétima embarca-
ção foi entregue pela  Dersa
(Desenvolvimento Rodoviário
S/A) em 29 de julho.

A FB-11 recebeu raspagem do
casco, novos eixos e buchas, no-
vos equipamentos de salvatagem,
nova pintura e quatro novos mo-
tores, que fazem parte de um total
de 30 motores zero quilômetro
adquiridos no início do ano pela
atual gestão da Empresa, com in-
vestimento de mais de R$ 10 mi-
lhões do Governo do Estado.

Após 70 dias de serviço para os
reparos, a FB-11 teve o Certificado
de Segurança da Navegação (CSN)
renovado, ou seja, está devidamen-
te vistoriada e autorizada pela Ma-
rinha do Brasil. A balsa tem capaci-
dade para transportar até 36 veícu-
los.

A expectativa, com a sétima
embarcação, é ampliar de 540
veículos/hora/sentido para 630
veículos/hora/sentido.

Reformas e manu-
tenções

Além da FB-11, outras sete
embarcações cumprem o crono-
grama de reformas estabelecido
pela nova gestão, sendo quatro
balsas e três lanchas. Todas de-
verão ser concluídas de for-
ma gradativa até o fim do ano,

contemplando todas as traves-
sias administradas pela Em-
presa.

Durante o Carnaval, em
março deste ano, a Dersa já
havia entregado outras quatro
embarcações, sendo três bal-
sas reformadas (uma para a
Travessia Santos/Guarujá,
uma para a Travessia Cana-
néia/Ilha Comprida e uma para
a Travessia Iguape/Juréia) e
uma lancha de passageiros
para a Travessia São Sebasti-
ão/Ilhabela.

As manutenções têm sido
realizadas à noite, para im-
pactar o menos possível na
operação das balsas durante o
dia. Em paralelo, também já
foram iniciados os estudos
para a concessão dos serviços
à iniciativa privada. A meta é
que o sistema de lanchas e
balsas comece a ser moder-
nizado a partir de 2020.

Travessia Santos/Guarujá
agora conta com sete balsas

Iniciativas para impulsionar
a geração de energia renovável
nortearam os debates do 2º Se-
minário Sistemas de Energia
Solar Fotovoltaica em Prédios
Públicos do Estado de São Pau-
lo, na terça-feira (13). Promo-
vido pela Secretaria de Infraes-
trutura e Meio Ambiente de São
Paulo, o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) e o
Consórcio Nippon Koei LAC-
Cobrape, o evento apresentou os
resultados já obtidos com o uso
de energia limpa.

“Atualmente, existem 51
projetos de energia solar licen-
ciados pela Cetesb [Companhia
Ambiental do Estado de São
Paulo] com uma potência de 2
GW, que receberam R$ 3,8 bi de
investimentos. Temos uma opor-

tunidade única para discutir a
descentralização e as demandas
do setor”, comentou a diretora-
presidente da Cetesb, Patrícia
Iglecias.

O objetivo do levantamento
é que as 12.864 edificações pró-
prias do Estado apontadas pelo
estudo sejam abastecidas por
energia solar. O uso da energia
fotovoltaica promove o concei-
to de cidades sustentáveis e in-
teligentes, além de ter potenci-
al de gerar uma economia de R$
12,5 milhões por mês para os
cofres públicos.

O seminário faz parte do
Convênio de Cooperação Técni-
ca entre a Secretaria e o BID fir-
mado para desenvolver, demons-
trar e impulsionar a geração dis-
tribuída com energia renovável

por meio do uso de energia so-
lar fotovoltaica, com o objetivo
de gerar eletricidade e a redução
de custos nas contas de energia
elétrica.

“É o momento de fortalecer
a energia fotovoltaica na matriz
energética paulista e o Estado
precisa dar o exemplo”, afirmou
o Secretário Marcos Penido.

Nessa segunda edição do se-
minário foram apresentados os
resultados obtidos até o mo-
mento pela consultoria con-
tratada, o Consórcio Nippon-
Cobrape, denominado “Apoio
ao Governo do Estado de São
Paulo no desenvolvimento de
conhecimento, informações e
ferramentas para disseminar o
uso de sistemas de energia so-
lar fotovoltaica em edifícios

públicos no Estado”.
“São Paulo guia o desenvol-

vimento do Brasil, da América
Latina e pode ser exemplo, por
isso escolhemos o Estado”, dis-
se o especialista em Energia do
BID, Arturo Alarcón.

As cartilhas de apoio aos
gestores, estudos técnicos nas
unidades da APAE (Associação
de Pais e Amigos dos Excepci-
onais) de Guaíra e São Vicente,
entre outros, estão disponíveis
neste link.

Os recursos do convênio
provêm do mecanismo de cofi-
nanciamento para Energias Re-
nováveis e Eficiência Energéti-
ca (CORE) assinado entre a
Agência Japonesa de Coopera-
ção Internacional (JICA) e o BID
em abril de 2016.

Triângulo SP celebra memória
paulistana na Jornada do Patrimônio 2019

O Centro Histórico será pal-
co de evento cultural de valo-
rização da cultura e do patri-
mônio paulistanos. Uma série
de eventos vão ocorrer no fi-
nal de semana para celebrar a
memória cultural da cidade de
São Paulo, na região do Triân-
gulo SP.

As ações fazem parte da
“Jornada do Patrimônio
2019”, um grande evento ide-
alizado pela Prefeitura , por
meio da Secretaria de Cultura
em parceria com a Secretaria
de Turismo, que acontece em

diversos pontos da cidade para
propor reflexões sobre a preser-
vação do patrimônio histórico da
cidade.

O evento abre na sexta-feira
(16), às 17h30, com o “Roteiro
de Memória”, na Biblioteca
Mário de Andrade, onde o públi-
co terá a oportunidade de co-
nhecer os fatos mais notáveis da
nossa memória, em dez pontos
do Triângulo SP. O roteiro ter-
mina no Beco do Pinto - Largo
Pátio do Colégio, onde aconte-
ce a festa de lançamento “Prato
do Dia All Stars”, ao som de re-

ggae, às 18h.
No sábado (17), às 10h, a SP

Cine, por meio da São Paulo
Film Commission, promove
uma visita guiada “São Paulo
Audiovisual”, partindo do Tri-
ângulo SP, na Rua Líbero Ba-
daró, 293, e percorrendo mais
de 20 pontos icônicos da ci-
dade, onde foram realizadas
gravações de filmes nacionais
e internacionais, com apre-
sentação de Laís Bodanzky.
Para esta ação serão disponi-
bilizadas 50 vagas e as inscri-
ções podem ser feitas neste

link https://form.jotformz.com/
92167041981661

E na tarde de sábado (17), às
15h, acontece o “Grande Corte-
jo da Memória Paulistana”, um
espetáculo itinerante a céu aber-
to que percorre o Triângulo SP
– do Pátio do Colégio à Praça
das Artes – apresentando perso-
nagens históricos da cultura naci-
onal, conduzido pelo ator Pasco-
al da Conceição, que interpreta
Mario de Andrade, além de contar
com outros grandes nomes da dra-
maturgia, como ator Ailton Gra-
ça, que interpreta Tebas.

Empreendedorismo: qualificação para
mulheres é oferecida na zona oeste

A Ade Sampa - Agência São
Paulo de Desenvolvimento, en-
tidade vinculada à Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho da Pre-
feitura de São Paulo, abre ins-
crições para a nova turma do
Mais Mulheres, programa que
impulsiona os negócios de em-
preendedoras da capital. O cur-
so será dividido em seis encon-
tros, que serão realizados no
UniCEU - Centros Educacionais
Unificados, na unidade Jaguaré.

A qualificação é dividida em
três fases que terão como obje-
tivo orientar empreendedoras da
zona oeste da capital para impul-
sionar os seus negócios por meio
de oficinas teóricas e práticas,
qualificação técnica, rede de
apoio e mentorias. O programa é
desenvolvido pela Ade Sampa e
contempla inspiração, empodera-
mento e formação para empreen-

dedoras da cidade de São Paulo
que desejam se qualificar para
atingir novos mercados.

“Com o intuito de contribuir
para a ascensão profissional des-
sas mulheres, o Programa agrega
diversas orientações de como ti-
rar o seu negócio do papel com a
possibilidade da formação de uma
rede de contatos, imprescindível
no atual mercado. A Secretaria já
qualificou mais de 250 mulheres
que desejam gerar sua própria
renda”, afirma a secretária de
Desenvolvimento Econômico e
Trabalho, Aline Cardoso.

Na primeira etapa de quali-
ficação, as participantes serão
inspiradas a ter um autoconhe-
cimento de si mesma e de seus
negócios, além de incentivar a
reflexão sobre o mundo empre-
endedor, abordando as dificulda-
des e desigualdades que o gêne-
ro feminino encontra no merca-

do. Durante a segunda fase, as
candidatas serão imersas na téc-
nica de empreender, a partir de
ferramentas e conceitos de es-
truturação de negócios. Entre as
atividades desenvolvidas, as em-
preendedoras terão que identifi-
car as etapas necessárias para a
criação de uma empresa. Já no
último ciclo, as participantes
terão seus negócios acelerados.
Será oferecido orientação téc-
nica para a dificuldade específi-
ca de cada empreendedora, au-
xiliando o desenvolvimento do
negócio.

Com base na metodologia
“The Studio”, desenvolvida em
parceria com o Conselho Britâ-
nico, o programa auxilia na qua-
lificação das empreendedoras
com trabalho em equipe e inte-
ração das participantes para que
elas formem também uma rede
de contatos.

Com o objetivo de oferecer
visibilidade para ideias criadas e
gerenciadas por mulheres e
mães, conectando-as com o
mundo de inovação e tecnologia
através da capacitação necessá-
ria, a aceleradora B2 Mamy con-
tribui para a terceira e última
fase do evento denominada de
“aceleração com mentoria”.
Com a contribuição da empre-
sa, a empreendedora desenvol-
verá competências e habilidades
para melhorar seu negócio.

Para participar dessa edição,
serão selecionadas mulheres
que tenham intenção de desen-
volver um plano de negócios e/
ou um empreendimento ou que
já estejam empreendendo e bus-
quem aprimorar seus negócios.

As interessadas devem se
inscrever pelo link até 21 de
a g o s t o :  h t t p : / / b i t . l y /
mulheres_jaguare

Operação Rodovia Mais Segura
realiza 31.598 abordagens no Estado
A Polícia Militar divulgou,

na quinta-feira (15), o balanço da
20ª edição da Operação Rodo-
via Mais Segura, que teve a mo-
bilização de 19.980 policiais
militares em todo o Estado. As
ações começaram à meia-noite
desta quarta-feira (14) e conta-
ram com 8.853 viaturas, distri-
buídas em 2,4 mil locais.

Ao todo, foram mais de 300

pontos de bloqueios nas estra-
das, entre marginais e acessos às
rodovias estaduais e federais de
São Paulo. Também deram supor-
te à operação onze helicópteros,
por meio do patrulhamento aéreo.

Equipes do policiamento os-
tensivo (Baep, Força Tática e
policiamento territorial), com
apoio do policiamento de cho-
que, o policiamento ambiental e

o Comando de Aviação, com o
patrulhamento aéreo, abordaram
31.598 pessoas.

Os condutores realizaram o
teste de bafômetro e passaram
pela verificação da documenta-
ção e das condições dos veícu-
los para trânsito na rodovia por
equipes do Comando de Polici-
amento Rodoviário e da Polícia
Rodoviária Federal.

Nas vias urbanas da capital, a
fiscalização foi realizada pelo Co-
mando de Policiamento de Trânsi-
to. A operação resultou em 184
presos, 13 menores apreendidos e
110 procurados capturados.

Os policiais vistoriaram
24.327 veículos, com a recu-
peração de 51 automóveis e 21
armas apreendidas durante a
operação.

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  
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CÂMARA (SP) Se o vereador-presidente Tuma (PSDB) con-

seguir adaptar o Regimento pro general e vice-Presidente Mou-

rão receber o título de Cidadão Paulistano, abrirá o caminho pra

quem hoje poder homenagear os seus ainda vivos. Uma aula de

Direito ideológico        

+                   

PREFEITURA (SP) Bruno Covas (PSDB) não pode mais se

queixar, uma vez que tanto Fernandão - presidente do diretório

paulistano - como Vinholi - presidente do diretório paulista - tão

juntos com ele e não abrem mão. Uma chapa puro-sangue tá qua-

se impossível               

+

ASSEMBLEIA (SP) Deputado Gil Diniz (líder PSL) é tão

fiel ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, que se precisar aju-

dar na campanha de candidatura à prefeitura paulistana que não

seja a sua própria vai dar o sangue pelo partido. Este é o ‘cara ‘ de

fato reacionário                                                                                 

                             

+

GOVERNO (SP) Treinando pra corrida Presidencial 2022,

Doria (novo PSDB ‘de centro’) dá-se ao luxo de parar no box,

trocar pneus, reabastecer combustível, ‘voltar pra pista’ e ‘ganhar

o GP’ (F1 em Interlagos) com ‘voltas de vantagem’ sobre o ‘car-

ro’ de Witzel (PSC - Rio)

+    

CONGRESSO (BR) Filho do poderoso vereador Milton

Leite, ex-presidente da Câmara paulistana, o deputado federal

Alexandre Leite (DEM ex-PFL) mostra a cara da família. Relator

do projeto do uso de armas, lacrou: “não vamos nem no caminho

do excesso, nem no do nada” 

+

PRESIDÊNCIA (BR) - Aprovação da Lei de ‘Abuso de Au-

toridade’ (pra punir até com prisão até magistrados) pode provo-

car uma guerra civil. Por isso, Bolsonaro pode vetar (ainda que

parcialmente) pra que até as Forças Armadas não precisem inter-

vir Constitucionalmente          

+

PARTIDOS (BR) - Se o rol das confissões (via colabora-

ções premiadas) do poderoso Palocci (ex-PT) for comprovada-

mente verdadeiro, acabou pra pros ex-Presidentes Lula e Dilma,

além da atual presidenta (do partido) Gleise e até orgânicos figu-

ras que foram poderosas        

+

HISTÓRIAS - ”Nada a Perder ou Tudo a Ganhar” ? Eis a ques-

tão 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. Rece-

beu 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
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Tensão na Argentina diminui
após conversa entre Macri

e Fernández
Mauricio Macri, atual presidente e candidato à reeleição na

Argentina, e Alberto Fernández, principal opositor e forte con-
corrente ao cargo, conversaram na tarde de quinta-feira (14) e se
comprometeram a colaborar no que fosse possível para que o
processo eleitoral e as incertezas políticas não afetem tanto a
vida dos argentinos nos próximos meses.

O mercado parece ter respondido bem às declarações dos dois
principais candidatos à presidência nas eleições do dia 27 de ou-
tubro. O dólar na quinta-feira (15), pela primeira vez na semana,
caiu, chegando a valer 55 pesos argentinos, uma queda de 8 pontos
em relação aos 63 que chegou a atingir nessa quarta-feira. No Banco
Nación, a moeda americana estava sendo anunciada, no início da
tarde desta quinta-feira, por 59 pesos, o equivalente a uma queda
de 4 pesos. O risco-país também diminuiu, chegando a 1.791 pon-
tos, contra os 1.946 do fechamento de quarta-feira.

As eleições primárias argentinas que ocorreram no último
domingo, funcionam como uma grande pesquisa nacional.  Al-
berto Fernández e a sua vice, Cristina Kirchner, alcançaram 47%
dos votos, mais do que os 45% necessários para levar a vitória
em primeiro turno. Macri recebeu 32% dos votos.

Segundo Macri, ele e Fernández combinaram de manter uma
linha de diálogo aberta. Ele disse ainda que seu opositor se mos-
trou com intenção de “levar tranquilidade aos mercados”. 

Fernández, por outro lado, disse que é preciso que Macri seja
presidente neste momento, não candidato. “Macri tem que ter-
minar o seu mandato. Necessito que ele governe. Eu nem sequer
venci o primeiro turno das eleições, sou apenas um candidato”.
Alberto Fernández afirmou, ainda, que pediu ao presidente “aten-
ção à questão das reservas”.

Pacote de medidas
O pedido de Fernández se deve ao fato de que, na quarta-fei-

ra, Macri anunciou um pacote de medidas para trazer alívio a 17
milhões de trabalhadores argentinos, que vêm amargando uma
crise econômica há mais de um ano. Alguns especialistas acredi-
tam que o pacote do presidente pode afundar ainda mais o país,
que fechou o ano de 2018 com mais de 40% de inflação e mais
de 30% da população na linha da miséria. A Argentina recebeu
um empréstimo do Fundo Monetário Internacional (FMI) no va-
lor de US$ 57 bilhões. 

Entre as medidas anunciadas por Macri, está a redução na carga
de impostos, publicada na quinta-feira, no Boletim Oficial do go-
verno argentino. Quanto ao aumento no salário mínimo, também
anunciado na quarta-feira, a decisão ficou para o dia 22 de agosto,
quando se reunirá o Conselho do Salário, para definir o acréscimo.

Em relação ao congelamento do preço da gasolina por 90
dias, outra medida anunciada pelo presidente, o assunto ainda
deverá ser acordado com as petrolíferas.(Agencia Brasil)

Trump quer solução em Hong
Kong antes de acordo com

 a China
O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, su-

geriu que as negociações comerciais entre seu país e a China
podem esperar até que as tensões geradas pelos protestos em
Hong Kong se acalmem.

“Milhões de empregos estão sendo perdidos na China para
outros países não tarifados. Milhares de empresas estão indo em-
bora. É claro que a China quer fazer um acordo. Deixe eles traba-
lharem humanamente com Hong Kong primeiro”, escreveu o ame-
ricano no Twitter na quarta-feira(14/08), após vários alertas de
que Pequim estaria movimentando tropas rumo ao território.

Trump elogiou o presidente chinês, Xi Jinping, descrevendo-
o como um “grande líder” muito respeitado por seu povo. “Te-
nho zero dúvidas de que, se o presidente Xi quiser resolver rapi-
damente e humanamente o problema em Hong Kong, ele pode
fazê-lo”, acrescentou, sugerindo um encontro entre ambos.

Hong Kong – ex-colônia britânica devolvida à China em 1997
e que mantém statusadministrativo e econômico separado de
Pequim – já atravessa o terceiro mês de gigantescas manifesta-
ções públicas, que exigem maior autonomia em relação ao go-
verno chinês.

Inicialmente voltados contra um projeto de lei que autoriza-
va extradições para a China continental – suspenso pelo governo
em meio à pressão popular –, os protestos se ampliaram para
exigir reformas democráticas amplas, rejeitando a influência de
Pequim e a redução das liberdades em Hong Kong.

Nos últimos dias surgiram alertas de que a China estaria movi-
mentando tropas em direção a Hong Kong. A agência de
notícias AFP informou na quinta-feira (15) que milhares de soldados
chineses realizaram uma parada militar em Shenzhen, cidade chinesa
na divisa com o território semiautônomo. Dezenas de veículos blin-
dados e caminhões também foram estacionados nas proximidades.

Na terça-feira, Trump dissera que os serviços de inteligência
dos EUA relataram uma movimentação de tropas chinesas rumo a
Hong Kong. O presidente também retuitou um vídeo que mostra
dezenas de caminhões militares em uma via pública. A descrição
aponta que a movimentação teria sido registrada em Shenzhen.

No mesmo dia, veículos da imprensa estatal chinesa divulga-
ram vídeos que mostram formações de blindados se deslocando
para a cidade de fronteira. Os veículos trazem identificações da
Polícia Armada Popular, uma força policial chinesa com organi-
zação militar que é empregada para conter revoltas e protestos.

Os ativistas planejam uma nova série de protestos em massa neste
fim de semana, apesar das cenas de violência por parte da polícia ao pôr
fim a uma ocupação de manifestantes no aeroporto, que gerou uma
série de transtornos e resultou no cancelamento de diversos voos.

Pequim não vê os protestos como atos de revolta contra suas
políticas, mas considera-os uma investida patrocinada por potênci-
as estrangeiras com intuito de desestabilizar a China continental.

Os tuítes de Trump podem significar uma mudança em sua
postura em relação aos últimos acontecimentos em Hong Kong.
Nos últimos dias, ele foi criticado por governistas e opositores
por se manter longe do assunto, evitando entrar em rota de coli-
são com o governo chinês, com quem Washington já se engalfi-
nha em uma acirrada disputa no comércio internacional.

EUA e China já impuseram mutuamente tarifas de importa-
ção que somam 360 bilhões de dólares. Trump, porém, vem adi-
ando o anúncio de novas sobretaxas sobre produtos eletrônicos
chineses, o que gera esperanças nos investidores em relação a
um possível alívio no conflito comercial. (Agencia Brasil)

Instituições financeiras con-
sultadas pelo Ministério da Eco-
nomia reduziram a previsão para
o resultado negativo das contas
públicas neste ano. A estimativa
do déficit primário do Governo
Central, formado por Tesouro
Nacional, Previdência Social e
Banco Central, passou de R$
105,918 bilhões para R$
103,217 bilhões. A estimativa
está abaixo da meta de déficit
perseguida pelo governo de R$
139 bilhões. O resultado primá-
rio é formado por receitas me-
nos despesas, sem considerar os
gastos com juros.

Os dados constam da pesqui-
sa Prisma Fiscal, elaborada pela
Secretaria de Política Econômi-
ca do Ministério da Economia,
com base em informações do
mercado financeiro.

Para alcançar a meta, o go-
verno já bloqueou R$ 33,4 bi-
lhões do Orçamento deste ano.
A desaceleração da economia
faz o governo arrecadar menos
que o originalmente planejado,
levando a contingenciamentos.

Estimativa
Para 2020, a estimativa das

instituições financeiras é de um

déficit de R$ 70 bilhões, contra
R$ 76,153 bilhões previstos em
julho. A meta de déficit primá-
rio para 2020 é de R$ 124,1 bi-
lhões.

A mudança na projeção para
as contas públicas ocorreu por-
que as instituições preveem me-
nos despesas, de R$ 1,415 tri-
lhão para R$ 1,412 trilhão. A
previsão para as receitas líqui-
das passou de R$ 1,308 trilhão
para R$ 1,307 trilhão, neste ano.

Para 2020, a previsão de re-
ceita líquida do Governo Central
é R$ 1,398 trilhão, contra R$
1,399 trilhão prevista no mês

passado. No caso da despesa to-
tal, a projeção ficou em R$
1,473 trilhão, ante R$ 1,478 tri-
lhão, previsto em julho.

A pesquisa apresenta tam-
bém a projeção para a dívida bru-
ta do Governo Central, que, na
avaliação das instituições finan-
ceiras, deve ficar em 78,5% do
Produto Interno Bruto (PIB, a
soma de todas as riquezas pro-
duzidas pelo país), neste ano. A
previsão anterior era 78,75% do
PIB. Para 2020, a estimativa fi-
cou em 80% do PIB, ante 80,2%
previstos no mês passado.
(Agencia Brasil)

Empresas ampliam faturamento em
até 15% com programa de capacitação

O ateliê de bijuterias de Lú-
cia Bastos nasceu de uma voca-
ção natural. Aos 21 anos de ida-
de, a alagoana começou a pro-
duzir brincos e colares em casa
e, de forma despretensiosa, pas-
sou a vender as peças para ami-
gos e conhecidos. Hoje, aos 32
anos de idade, Lúcia que é for-
mada em administração, tem
uma pequena fábrica em Maceió
(Alagoas) com produção reco-
nhecida de brincos, anéis, cola-
res e, mais recentemente, san-
dálias.

Com formação técnica em
design de joias, Lucia é respon-
sável por todo o desenho das
peças de seu ateliê. A partir de-
les, sua equipe de 30 funcioná-
rios trabalha na produção, no
controle de qualidade e nas ven-
das das bijuterias.

Com o desejo de melhorar a
qualidade de sua produção e ala-
vancar seu negócio, o ateliê Lú-
cia Bastos é um dos participan-
tes do atual ciclo do Programa
de Apoio à Competitividade das
Micro e Pequenas Indústrias
(Procompi) em Alagoas. O pro-
grama, uma parceria da Confede-
ração Nacional da Indústria
(CNI) com o Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), capacita em-
presas industriais de pequeno
porte para que elas elevem a pro-
dutividade e a eficiência de seus
negócios e tem como o objetivo
de fortalecer micro e pequenas
indústrias em todo o Brasil.

Programa atende 2,2 mil
micro e pequenas indústrias

Sete em cada 10 empresas
atendidas pela atual edição do

Programa de Apoio à Competi-
tividade das Micro e Pequenas
Indústrias (Procompi) afirmam
ter implementado novos proces-
sos, ofertado novos produtos ou
serviços ou aperfeiçoado os que
já possuem por meio das ações
do programa. Os dados constam
de balanço parcial da 5ª edição
do Procompi, que começou em
junho de 2016 e vai até 2020.

Ao todo, no atual ciclo do
programa, 2.277 empresas são
beneficiadas por meio de 117
projetos. Essas empresas repre-
sentam 19 segmentos industri-
ais e estão distribuídas entre 22
estados brasileiros. Até agora,
927 empresas concluíram os
projetos e responderam ao ba-
lanço parcial.

De acordo com esse balan-
ço, 677 empresas implementa-
ram ações de inovação ao longo
do programa. Outras 535, de
meio ambiente. Dentro do con-
junto de empresas, 144 partici-
param de ações voltadas especi-
ficamente para a redução de seu
custo de produção e o resultado
também foi positivo: com redu-
ção média de 34% nesse custo.

Os dados serão apresentados
durante o 4º Encontro Nacio-
nal de Gestores do Procompi,
que será realizado na quinta-
feira (15) e na sexta-feira, em
Maceió (AL). Durante o even-
to, gestores do programa vão
apresentar resultados, discutir
melhorias e os próximos pas-
sos do convênio.

O gerente-executivo de Po-
lítica Industrial da CNI, João
Emílio Gonçalves, afirma que o
diferencial do Procompi é aten-
der a demandas personalizadas

das empresas, com o objetivo de
ampliar sua competitividade. O
gerente-executivo ressalta que,
no atual cenário econômico, as
micro e pequenas indústrias que
participam do Procompi estarão
preparadas para aproveitar as
oportunidades que serão abertas
com a retomada do crescimen-
to econômico.

“Durante o encontro de ges-
tores, vamos discutir tendênci-
as do setor das micro e peque-
nas indústrias e do mercado para
que a próxima edição do progra-
ma contribua para o crescimen-
to desse segmento”, afirma Gon-
çalves.

Investimento
A atual edição do Procompi

investe R$ 1,3 milhão no desen-
volvimento de seis projetos, to-
talizando 104 empresas benefi-
ciadas em Alagoas. A média de
investimento é de R$ 12,9 mil
por empresa. Esses projetos são
desenvolvidos por meio de uma
parceria entre Federação das In-
dústrias do Estado do Alagoas
(Fiea) e o Sebrae-AL.

A empresa de Lúcia Bastos
é atendida especificamente pelo
projeto voltado para o desenvol-
vimento de micro e pequenas
indústria do setor têxtil da re-
gião metropolitana de Maceió
e do Agreste Alagoano. Dentro
desse projeto, ao todo, 17 con-
fecções são beneficiadas com
consultorias que buscam não
apenas ampliar sua competiti-
vidade no mercado, mas esti-
mular a cooperação entre elas,
permitindo que o setor se orga-
nize como um todo.

Os empresários alagoanos

do setor passaram por consulto-
rias sobre negócios; adequação
de maquinas e equipamentos;
tratamento de resíduos; modela-
gem; balanceamento do fluxo de
produção; gestão financeira; ges-
tão da inovação; gestão empre-
sarial; e saúde e segurança no
trabalho.

Em termos de produtividade,
o conjunto de empresas atendi-
das pelo projeto na área têxtil
relatou um crescimento de
41,67%. Em termos de resulta-
dos qualitativos, percebeu-se a
criação de uma cultura em tor-
no da segurança do trabalho, o
que promoveu benefícios dentro
e fora das empresas.

Faturamento
Segundo o presidente do Sin-

dicato das Indústrias do Vestuá-
rio, da Confecção de Roupas Ín-
timas e da Fabricação de Bijute-
rias e de Joalheria do Estado de
Alagoas (Sindivest), Francisco
Acioli, o impacto atinge não ape-
nas a capital, mas também o in-
terior. De acordo com ele, as
empresas que participam do pro-
jeto aumentam o seu faturamen-
to entre 10% e 15% e ampliam
sua carteira de clientes.

“O associado mudou sua vi-
são de negócios. Vemos isso em
Maceió, em Palmeira dos Índi-
os, em Murici. É uma transfor-
mação da mentalidade empresa-
rial, com valorização profissio-
nal, humanização das equipes.
Os negócios estão ganhando es-
paço fora de Alagoas também, já
que hoje algumas dessas empre-
sas fazem negócios com Per-
nambuco, por exemplo”, afirma
Acioli. (Agencia Brasil)

União pagou em julho R$ 372,7 milhões
em dívidas atrasadas de estados

O Tesouro Nacional pagou,
em julho, R$ 372,68 milhões
em dívidas atrasadas de estados.
Desse total, a maior parte (R$
141,01 milhões) é relativa a
atrasos de pagamento de Minas
Gerais. Também foram pagos R$
91,77 milhões do estado do Rio
de Janeiro, R$ 90,1 milhões de
Goiás e R$ 49,8 milhões do Rio
Grande do Norte.

Os dados estão no Relatório
de Garantias Honradas pela
União em Operações de Crédi-
to, divulgado na quinta-feira (15)
pela Secretaria do Tesouro Na-
cional. As garantias são execu-
tadas pelo governo federal quan-
do um estado ou município fica
inadimplente em alguma opera-
ção de crédito. Nesse caso, o
Tesouro cobre o calote, mas re-
tém repasses da União para o

ente devedor até quitar a diferen-
ça, cobrando multa e juros.

Nos sete primeiros meses
deste ano, a União já quitou R$
4,618 bilhões de dívidas em atra-
sos de entes subnacionais. Des-
se total, R$ 2,266 bilhões cou-
beram a Minas Gerais e R$
2,082 bilhões ao estado do Rio,
os principais inadimplentes.

Em 2016, 2017 e 2018, o
Tesouro cobriu, respectivamen-
te, R$ 2,377 bilhões, R$ 4,059
bilhões e R$ 4,803 bilhões em
dívidas em atraso de estados e
municípios.

As garantias honradas pelo
Tesouro  são  descon tadas
dos repasses da União aos
entes federados – como re-
ceitas dos fundos de parti-
c ipação  e  Impos to  sob re
Circulação de Mercadorias

e Serviços (ICMS), dentre
outros. Sobre as obrigações em
atraso incidem juros, mora e
outros custos operacionais refe-
rentes ao período entre o venci-
mento da dívida e a efetiva hon-
ra dos valores pela União.

Nos últimos dois anos, no
entanto, decisões do Supremo
Tribunal Federal impediram a
execução das contragarantias de
vários estados em dificuldade
financeira. Com a adesão do es-
tado do Rio de Janeiro ao paco-
te de recuperação fiscal, no fim
de 2017, o estado pôde contra-
tar novas operações de crédito
com garantia da União, mesmo
estando inadimplente.

Algumas contragarantias de
Minas Gerais também não estão
sendo executadas por causa de
liminares concedidas pelo Su-

premo Tribunal Federal (STF).
Em julho, o STF concedeu limi-
nar para que Goiás entre no re-
gime de recuperação fiscal,
mesmo não cumprindo todos os
requisitos para receber a ajuda.

Sem ter aderido ao progra-
ma de recuperação fiscal, o es-
tado de Minas Gerais está impe-
dido de contrair financiamentos
com garantias pelo Tesouro até
30 de julho de 2020. Goiás não
pode pegar empréstimos até 22
de julho de 2020; Rio Grande do
Norte até 23 de julho de 2020;
Piauí até 13 de setembro; e Ro-
raima até 12 de dezembro. A
prefeitura de Natal, que não pa-
gou dívidas com a União em
2017, não poderá pegar em-
préstimos garantidos pelo Te-
souro até 28 de dezembro de
2019. (Agencia Brasil)

Justiça mantém peritos no combate à tortura
A Justiça Federal negou na

quinta-feira, (15) recurso da
Advocacia-Geral da União
(AGU) e manteve válida
a liminar que determinou a
reintegração de 11 peritos do
Mecanismo Nacional de Preven-
ção e Combate à Tortura
(MNPCT). Eles haviam sido exo-
nerados do órgão conforme
um decreto assinado em junho
pelo presidente da República,
Jair Bolsonaro.

A Defensoria Pública da
União (DPU) e apoio do Minis-
tério Público Federal (MPF)
questionaram, na Justiça Fede-
ral, a medida adotada pelo gover-
no. Na semana passada, o juiz
Osair Victor de Oliveira Junior
concedeu a liminar que suspen-
deu parte do decreto. A decisão

foi fundamentada na Lei Fede-
ral 12.847/2013, que estabele-
ce o mandato fixo de três anos
para os peritos, período em que
eles só poderiam ser afastados
caso fossem constatados indíci-
os de materialidade e autoria de
crime ou de grave violação ao
dever funcional.

Outra medida anulada que
constava no decreto foi a trans-
ferência do MNPCT do Minis-
tério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos para a Secre-
taria Especial de Desburocrati-
zação, Gestão e Governo Digi-
tal do Ministério da Economia.
Além disso, a decisão manteve
o pagamento dos peritos. No
decreto, Bolsonaro transforma-
va a atividade remunerada em tra-
balho voluntário. O magistrado

acatou a argumentação da DPU,
segundo a qual a agenda de ins-
peções é intensa e exige dedica-
ção exclusiva dos envolvidos, de
forma que eles não devem depen-
der de outras fontes de renda.

Representando o governo, a
AGU tentou derrubar a liminar
apresentando o recurso na
última terça-feira. Além de de-
fender a validade do decreto, a
AGU questionou a legitimidade
da DPU para mover a ação e sus-
tentou que a análise da questão
era de competência do Supremo
Tribunal Federal (STF). O recur-
so foi analisado pelo desembar-
gador Guilherme Calmon No-
gueira da Gama, do Tribunal Re-
gional Federal da 2ª Região, mas
os argumentos apresentados não
o convenceram.

“Reconheço a legitimidade
da Defensoria Pública da União
para figurar como autora na de-
manda, entendo como perfeita-
mente adequada a via processu-
al eleita e indefiro o pedido de
atribuição de efeito suspensivo
ativo ao recurso”, assinalou o
magistrado. Ele elogiou a limi-
nar do juiz Osair Victor de Oli-
veira Junior, caracterizando-a de
“decisão técnica e bem funda-
mentada”, e considerou que os
trabalhos dos peritos do MNPCT
“se configuram, como essenci-
ais, na proteção da dignidade da
pessoa humana”.

Procurada pela Agência Bra-
sil, a AGU anunciou que irá apre-
sentar um novo recurso ao Tri-
bunal Regional Federal da 2ª
Região. (Agencia Brasil)



CCJ do Senado define calendário
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A situação de carreiras típi-
cas, como policiais e
magistrados, e a inclusão de es-
tados e municípios, ambos pon-
tos não contemplados no texto
da reforma da Previdência apro-
vado pela Câmara dos Deputa-
dos, devem ser os principais al-
vos de conflitos durante a trami-
tação da matéria no Senado. A
avaliação é da presidente da Co-
missão de Constituição e Justi-
ça (CCJ), senadora Simone Te-
bet (MDB-MS), que falou na
quinta-feira (16) à imprensa.

Para a senadora, está claro
que haverá uma pressão muito
grande, especialmente sobre o
relator da matéria, senador Tas-
so Jereissati (PSDB-CE), de re-
presentantes de categorias que
querem um tratamento diferen-
ciado como policiais, auditores
da receita, magistrados e mem-
bros do Ministério Público.
Apesar disso, ela acredita que
será um processo tranquilo já
que os pontos mais polêmicos,
como, por exemplo, os que di-
ziam respeito à aposentadoria

rural e ao Benefício de Presta-
ção de Continuada (BPC) já fo-
ram excluídos pelos deputados.

Para ouvir todas as categori-
as interessadas, na semana que
vem, durante três dias, de terça
(20) a quinta-feira (22), uma sé-
rie de audiências públicas serão
realizadas para debater a refor-
ma. A primeira delas, na terça-
feira (20), vai ouvir além do se-
cretário especial de Previdência
do Ministério da Economia,
Rogério Marinho, representan-
tes da Magistratura e do Minis-
tério Público.

A ideia é que na terça e na
quinta-feira, com audiências
pela manhã e à tarde, oito con-
vidados sejam ouvidos em cada
dia. A quarta-feira foi reserva-
da para os convidados dos par-
tidos de oposição. Somente
nesse dia serão feitas quatro
mini audiências públicas com
especialistas e representantes de
centrais sindicais.

Calendário na CCJ
Simone Tebet lembrou o

acordo feito entre os líderes
sobre calendário de votação da
proposta e garantiu que os pra-
zos de tramitação da reforma da
Previdência na CCJ serão cum-
pridos. Mesmo que seja neces-
sário estender os trabalhos até
de noite, acrescentou, a fase
de audiências públicas será
vencida na semana que vem. A
ideia é que imediatamente após
essa etapa, já na sexta-feira, dia
23 de agosto, o senador Tasso
Jereissati entregue a primeira
versão do parecer aos membros
da CCJ.

A leitura do relatório no co-
legiado está prevista para o dia
28 de agosto e será seguida por
um pedido de vista coletiva re-
gimental pelo prazo de uma se-
mana. Até a leitura, os senado-
res poderão oferecer sugestões
de mudanças no texto. A votação
final do parecer na comissão,
está marcada para o dia 4 de se-
tembro.

Sobre a pressão de alguns
parlamentares de partidos de
oposição que têm dito que a re-

forma da Previdência não será
votada sem que o chamado pac-
to federativo avance, Simone
disse que para a grande mai-
oria dos senadores uma coi-
sa não está condicionada a
outra. “ Não existe toma lá dá
cá”, ressaltou. Mesmo as-
sim, em um encontro essa
semana com o ministro da
Economia, Paulo Guedes, e
com o relator da Previdência,
ela disse que houve um ace-
no do ministro no compro-
misso pelo pacto. Para ten-
tar acalmar os ânimos de alguns
parlamentares, o ministro tam-
bém é esperado para reunião de
líderes da próxima semana.

Tributária
Por pressão do relator da re-

forma Tributária no Senado, se-
nador Roberto Rocha (PSDB-
MA), paralelamente à discussão
da reforma da Previdência, na
segunda-feira (19), a CCJ mar-
cou uma audiência pública para
discutir a reforma Tributária.
(Agencia Brasil)

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse que está
muito confiante na sociedade
brasileira e que a reforma da
Previdência será aprovada.

“Continuo seguro de que
estamos no caminho certo, es-
tamos recebendo apoio para as
pautas principais. A reforma da
Previdência avançou bastante,
está na reta final no Senado e
todas as indicações são de que
vamos conseguir aprovações
sem mudanças substanciais.
Não é o regime de capitaliza-
ção, que é o ideal, mas tira-
mos esse fantasma que ame-
açava o futuro do país”, disse
o ministro ao fazer um balan-
ço na quinta-feira (15) a uma
plateia de empresários e in-
vestidores nacionais e inter-
nacionais durante palestra na
20ª Conferência Anual San-
tander, em São Paulo.

Guedes disse que quer tra-
balhar a simplificação de im-

Guedes diz que
governo está

recebendo apoio para
as principais pautas

postos e que vai continuar com
a privatização das estatais. “Eu
quero vender todas, eu sei que
não funciona assim, mas meu
trabalho é tentar vender todas”.
Ele disse que o apoio do pre-
sidente Jair Bolsonaro às pri-
vatizações está aumentando.
“Está havendo uma percepção
crescente na equipe dele e nós
vamos acelerar as privatiza-
ções”, disse.

Para o ministro, a venda
desses ativos não tem efeito
em curto prazo, mas mudará a
trajetória de despesas futuras.
“Dá para reduzir o endivida-
mento, a economia vai crescer,
a dívida vai ficando estável e,
como porcentagem do PIB, vai
diminuindo. Tudo estamos fa-
zendo pensando em trajetória
futura, possibilitando uma for-
te aceleração”, disse. “Esta-
mos fazendo uma agenda de
progresso, o Brasil está pro-
gredindo”. (Agencia Brasil)

O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), disse na quinta-fei-
ra (15) não acreditar em uma
possível “judicialização” do pro-
jeto de lei de abuso de
autoridade, aprovado na quarta-
feira (14) à noite em votação
simbólica no plenário da
Casa. O texto engloba atos co-
metidos por servidores públicos
e membros dos três Poderes da
República, do Ministério Públi-
co, dos tribunais e conselhos de
contas e das Forças Armadas. 

Perguntado sobre  questio-
namentos e críticas da classe
jurídica ao projeto de lei, Maia
afirmou que o texto foi discuti-
do com servidores de todos os
Poderes. “Eu conversei com a
associação dos juízes e só tem
um artigo para a associação de
juízes que tem problema, o arti-
go 43, que é a questão da prer-
rogativa dos advogados. O pre-
sidente da República pode san-
cionar ou pode vetar. Mas eu não
vi ninguém questionando o tex-
to como um todo”, acrescentou
o parlamentar.

Segundo o texto aprovado na
quarta-feira que seguirá para a
sanção do presidente Jair Bol-
sonaro, no Estatuto da Advoca-
cia passa a ser crime, punido
com detenção de 3 meses a 1
ano, violar direito ou prerroga-
tiva de advogado como a invio-
labilidade de seu escritório ou
local de trabalho e sigilo de co-
municação com seus clientes.

“Todos os três Poderes, se o
presidente sancionar [o

Maia descarta
judicialização da lei de
abuso de autoridade

projeto], terão regras de abuso.
A lei de abuso não é um proble-
ma para aqueles que não passam
da linha do seu papel institucio-
nal”, afirmou Maia, após dar a
palestra “Um Olhar sobre o Bra-
sil: Política e Democracia” para
alunos do centro universitário
UniCeub.

Reação das associações
As principais associações de

juízes e procuradores brasilei-
ros  reagiram à  aprovação  do
projeto de lei de abuso de auto-
ridade. 

Uma das principais críticas
de entidades como a Associação
dos Juízes Federais do Brasil
(Ajufe) e a Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros (AMB) é o
fato de o projeto ter sido apro-
vado em regime de urgência na
Câmara após passar mais de dois
anos parado.

Para ambas as associações,
a amplitude do texto que segue
para sanção coloca em xeque a
independência do Judiciário, ao
intimidar a atuação da magistra-
tura. Elas prometem mobilizar a
opinião pública em prol do veto
presidencial e planejam encami-
nhar à Casa Civil pareceres téc-
nicos para embasar o veto.

Tanto Ajufe como AMB e
também a Associação Nacional
dos Procuradores da República
(ANPR) disseram que, em caso
de sanção, devem abrir uma ação
direta de inconstitucionalidade
(ADI) no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) contra dispositivos
da lei. (Agencia Brasil)

Decreto reformula Comitê Federal
de Assistência Emergencial 

Um decreto assinado pelo
presidente da República, Jair
Bolsonaro, e pelo ministro-che-
fe da Casa Civil, Onyx Lorenzo-
ni, publicado no Diário Oficial
da União de quinta-feira (15),
reformula a composição, as
competências e o funcionamen-
to do Comitê Federal de Assis-
tência Emergencial.

A publicação do Decreto nº
9.970 torna sem efeito o Decre-
to nº 9.286, de fevereiro de
2018, que tratava do mesmo as-
sunto, mas previa a participação
de representantes de ministéri-
os que deixaram de existir com
a reorganização do Estado, apro-
vada no início do governo Bol-
sonaro, como as pastas do De-
senvolvimento Social; Direitos
Humanos; Integração Nacional;

Planejamento, Desenvolvimen-
to e Gestão e do Trabalho.

Criado em junho de
2018, por meio da Lei nº
13.684, o comitê é o órgão deli-
berativo responsável por estabele-
cer as diretrizes de assistência
emergencial e as ações de atendi-
mento a imigrantes em situação de
vulnerabilidade social a serem de-
senvolvidas pelo governo federal
com apoio dos governos estaduais,
municipais e distrital. Também
compete ao comitê promover e
articular a participação das entida-
des e organizações da sociedade
civil na execução destas iniciativas
de acolhimento a pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade decor-
rente de fluxo migratório provo-
cado por crise humanitária. 

O comitê continuará sendo

presidido pelo ministro-chefe
da Casa Civil. Será integrado ain-
da pelos ministros da Cidadania;
da Defesa; do Desenvolvimento
Regional; da Economia; da Edu-
cação; da Justiça e Segurança
Pública; da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos; das Re-
lações Exteriores; da Saúde, e do
ministro-chefe do Gabinete de
Segurança Institucional (GSI), da
Presidência da República.

Além de indicar dois suplen-
tes para representá-los, os mem-
bros poderão convidar represen-
tantes de outros órgãos e enti-
dades públicas, bem como de
organizações da sociedade civil,
de organismos internacionais e
de entidades privadas para cola-
borar com suas atividades. As
reuniões ordinárias serão bimes-

trais, mas o colegiado poderá
ser convocado em caráter extra-
ordinário por seu presidente, o
ministro-chefe da Casa Civil.
Até o início de maio deste ano,
o órgão deliberativo realizou
nove reuniões.

O grupo será subdividido em
quatro subcomitês: para Recep-
ção, Identificação e Triagem dos
Imigrantes; para Acolhimento aos
Imigrantes em Situação de Vulne-
rabilidade; para Interiorização e
para Ações de Saúde aos Imigran-
tes. Os subcomitês serão coorde-
nados, respectivamente, pelos
ministérios da Justiça e Seguran-
ça Pública; da Cidadania (que,
além do grupo responsável por
coordenar o acolhimento, respon-
derá pelas ações para interioriza-
ção) e da Saúde. (Agencia Brasil)

Gilmar Mendes suspende ação penal
da Operação C’Est Fini, da Lava Jato

O ministro Gilmar Mendes,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), determinou a suspensão
de uma ação penal da Operação
C´Est Fini, uma das fases da Lava
Jato no Rio de Janeiro, tendo
como base a decisão do minis-
tro Dias Toffoli, presidente da
Corte, sobre o compartilhamen-
to de informações pelo Conse-
lho de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf).

Em julho, Toffoli concedeu
uma liminar (decisão provisória)
suspendendo todas as investiga-
ções abertas no país com base
em dados fiscais repassados
pelo Coaf e pela Receita Fede-
ral ao Ministério Público sem
autorização judicial. 

Após a liminar de Toffoli, o
réu Lineu Castilho Martins,

apontado como operador finan-
ceiro num esquema de desvios
de verbas do Departamento Es-
tadual de Estradas de Rodagem
do Rio de Janeiro (DER-RJ),
alvo da C´Est Fini, pediu a sus-
pensão da ação penal oriunda da
operação.

O pedido foi negado pelo
juiz Marcelo Bretas no fim do
mês passado, mas foi agora con-
cedido por Gilmar Mendes, em
liminar assinada  na quarta-feira
(14). A decisão é válida até que
o plenário do Supremo julgue se
é necessária ou não autorização
judicial para o compartilhamen-
to de informações entre o Coaf
e o Ministério Público.

A expectativa do advogado
Alexandre de Mendonça Arruda
Pontes, que representa Lineu

Castilho Martins, é que a deci-
são sobre o Coaf, caso confir-
mada pelo plenário do STF, ve-
nha a “gerar uma nulidade da pró-
pria denúncia do processo”, dis-
se ele, em meio a uma audiência
em que Sérgio Cabral, ex-gover-
nador do Rio de Janeiro, era ou-
vido por Bretas.  

Operação C´est Fini
Parte do esquema de desvi-

os no DER-RJ, que teria come-
çado em 2007, foi detalhado
pelo economista Carlos Miran-
da, operador financeiro de
Cabral. De acordo com de-
núncia da força-tarefa da Lava
Jato no Rio, o ex-governador
teria recebido  ao menos R$
18 milhões no esquema de
desvios em obras supervisio-

nadas pelo DER-RJ.
O dinheiro foi repassado em

parcelas “em torno de R$ 100
mil a R$ 150 mil” a cada 35 ou
40 dias, durante anos, narrou
Miranda em depoimento presta-
do em junho do ano passado na
7ª Vara Federal do Rio de Janei-
ro. As quantias seriam proveni-
entes de contratos de restauro
nas estradas estaduais.

A Operação C´Est Fini foi
deflagrada em novembro de
2017 e chegou a prender o ex-
secretário da Casa Civil de Ca-
bral, Regis Fichtner, que foi sol-
to em fevereiro deste ano pela
Segunda Turma do STF. De acor-
do com o MPF, o recebimento
de propina chegou a ocorrer no
próprio Palácio Guanabara.
(Agencia Brasil)

Governo vai definir medidas para uso
de tecnologias digitais no campo

O governo federal lançou na
quinta-feira (15) um grupo para
discutir a adoção de tecnologi-
as digitais da chamada “Internet
das Coisas” no campo. A “Câma-
ra Agro 4.0” será encabeçada
pelos ministérios da Agricultu-
ra (MAPA) e da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comunica-
ções (MCTIC), mas contará
com terá a participação de ou-
tros órgãos, de pesquisadores e
de associações e empresas do
setor no país. O anúncio foi rea-
lizado em cerimônia na sede do
MCTIC, em Brasília.

O termo “Internet das Coi-
sas” (IdC, ou IoTna sigla em in-
glês) vem sendo adotado nos úl-
timos anos para designar um
ecossistema em que não apenas
pessoas estão conectadas por
meios de seus computadores e
smartphones, mas também dis-
positivos estão interligados en-
tre si, com usuários e com sis-
temas complexos de coleta, pro-
cessamento de dados e aplica-
ções de diversos tipos.

Na agricultura, um exemplo 
é o uso de sensores em tratores
que medem a situação do solo e

enviam dados para sistemas res-
ponsáveis por processar essas
informações e fazer sugestões
das melhores áreas ou momen-
tos para o plantio. Outro é o
emprego de sistemas para fazer
previsão de variações de micro-
clima nas áreas da terra, de for-
ma a melhorar o preparo para as
alterações de temperatura ou iní-
cio e fim de chuvas.

A câmara é uma decorrência
do “Plano Nacional de Internet
das Coisas”, lançado em junho
pelo Executivo. A agricultura foi
elencada como uma das quatro
áreas prioritárias, juntamente
com cidades inteligentes, indús-
tria e saúde. A intenção da inici-
ativa é detalhar as políticas pú-
blicas que serão desenvolvidas
para o campo.

Segundo o secretário de ino-
vação, desenvolvimento rural e
irrigação do MAPA, Fernando
Camargo, os integrantes vão ava-
liar ações em diversas frentes.
A mais importante será a ampli-
ação da conectividade nas áreas
rurais, dada a extensão territori-
al e o contingente de pessoas
ainda fora da Internet nesses lo-

cais. Segundo a pesquisa TIC
Domicílios 2017, do Comitê
Gestor da Internet, enquanto o
índice de lares com acesso à web
é de 65% nas regiões urbanas,
nas rurais ele cai para 34%.

A Câmara também deverá se
debruçar sobre programas para
fomento à aquisição e difusão de
tecnologias inovadoras. Dentre
essas, um dos intuitos é estimu-
lar a criação e o crescimento das
empresas de base tecnológica,
também conhecidas como star-
tups. O objetivo com a dissemi-
nação dessas soluções técnicas
é ampliar a produtividade no
campo. “Precisamos incentivar
novas empresas, startups, para
aumentar cadeia produtiva den-
tro da área do agronegócio”, 
defendeu o titular do MCTIC,
Marcos Pontes.

O senador Luiz Carlos He-
inze (PP-RS) lembrou na ceri-
mônia que o Brasil conta somen-
te com 307 startups com atua-
ção voltada à agropecuária. “Tem
muito a fazer. Temos que usar os
estudantes das escolas de
graduação para que eles possam
desenvolver programas novos e

possam estar ligados a empresas
de pesquisa. As empresas do se-
tor têm interesse e temos que
aproveitar isso”, ressaltou.

Entre os temas da Câmara
estão também os projetos vol-
tados à formação e capacitação
de trabalhadores no campo. A
introdução de novas tecnologi-
as vai demandar a qualificação
das pessoas que irão lidar com
essas soluções, tanto na opera-
ção quanto na extração das infor-
mações e análises que tais sen-
sores deverão produzir.

A ministra da Agricultura,
Tereza Cristina, pontuou como
um dos desafios levar essas no-
vas tecnologias também para os
pequenos e médios produtores.
Segundo ela, o agronegócio brasi-
leiro já é avançado do ponto de vista
tecnológico, mais ainda no que
chamou de “grande agricultura”.
“Não podemos esquecer que pe-
quena agricultura também tem que
ser apoiada para que não tenhamos
um gap (lacuna, tradução livre) en-
tre essas duas agriculturas. E ela
precisa também de apoio na inova-
ção, ciência, tecnologia”, declarou.
(Agencia Brasil)
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Com a votação concluída na
quarta-feira (14) à noite
pela Câmara dos Deputados, a
Medida Provisória (MP) da Li-
berdade Econômica pretende,
segundo o governo, diminuir a
burocracia e facilitar a abertura
de empresas, principalmente de
micro e pequeno porte.

Entre as principais mudan-
ças, a proposta flexibiliza regras
trabalhistas e elimina alvarás
para atividades de baixo risco. O
texto também separa o patrimô-
nio dos sócios de empresas das
dívidas de uma pessoa jurídica e
proíbe que bens de empresas de
um mesmo grupo sejam usados
para quitar débitos de uma em-
presa.

A Câmara derrubou os 12
destaques que poderiam mudar
a MP. Outros pontos tinham sido
retirados pelo relator, deputado
Jerônimo Goergen (PP-RS),
para facilitar a aprovação do tex-
to-base. A proposta precisa ser
aprovada pelo Senado até o dia
27 para não perder a validade.

Entenda as principais mu-
danças na MP

Trabalho aos domingos
A MP abre espaço para que a

folga semanal de 24 horas do tra-
balhador seja em outros dias da
semana, desde que o empregado
folgue um em cada quatro do-
mingos

Pagamento em dobro (adici-
onal de 100%) do tempo traba-
lhado no domingo ou no feriado
pode ser dispensado caso a fol-
ga seja determinada para outro
dia da semana

Se folga não ocorrer, empre-
gado continuará a ter direito ao
adicional de 100% pelo domin-
go ou feriado trabalhado

Carteira de trabalho ele-
trônica

Emissão de novas carteiras
de Trabalho pela Secretaria de
Trabalho do Ministério da Eco-
nomia ocorrerá “preferencial-
mente” em meio eletrônico,
com o número do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) como
identificação única do emprega-
do. As carteiras continuarão a ser
impressas em papel, apenas em
caráter excepcional

A partir da admissão do tra-

balhador, os empregadores terão
cinco dias úteis para fazer as
anotações na Carteira de Traba-
lho. Após o registro dos dados,
o trabalhador tem até 48 horas
para ter acesso às informações
inseridas.

Documentos públicos digi-
tais

Documentos públicos digi-
talizados terão o mesmo valor
jurídico e probatório do docu-
mento original

Registros públicos em meio
eletrônico

Registros públicos em car-
tório, como registro civil de pes-
soas naturais, registro de imó-
veis e constituição de empresas,
podem ser publicados e conser-
vados em meio eletrônico

Registro de ponto
Registro dos horários de en-

trada e saída do trabalho passa a
ser obrigatório somente para
empresas com mais de 20 fun-
cionários, contra mínimo de 10
empregados atualmente

Trabalho fora do estabeleci-
mento deverá ser registrado

Permissão de registro de
ponto por exceção, por meio do
qual o trabalhador anota apenas
os horários que não coincidam
com os regulares. Prática deve-
rá ser autorizada por meio de
acordo individual ou coletivo

Alvará
Atividades de baixo risco,

como a maioria dos pequenos
comércios, não exigirão mais
alvará de funcionamento

Poder Executivo definirá ati-
vidades de baixo risco na ausên-
cia de regras estaduais, distritais
ou municipais.

Fim do e-Social
O Sistema de Escrituração

Digital de Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (e-
Social), que unifica o envio de
dados de trabalhadores e de em-
pregadores, será substituído por
um sistema mais simples, de in-
formações digitais de obrigações
previdenciárias e trabalhistas

Abuso regulatório
A MP cria a figura do abuso

regulatório, para impedir que o
Poder Público edite regras que

afetem a “exploração da ativida-
de econômica” ou prejudiquem
a concorrência. Entre as situa-
ções que configurem a prática
estão:

criação de reservas de mer-
cado para favorecer um grupo
econômico

criação de barreiras à entra-
da de competidores nacionais ou
estrangeiros em um mercado

exigência de especificações
técnicas desnecessárias para de-
terminada atividade

criação de demanda artifici-
al ou forçada de produtos e ser-
viços, inclusive “cartórios, re-
gistros ou cadastros”

barreiras à livre formação de
sociedades empresariais ou de
atividades não proibidas por lei
federal

Desconsideração da perso-
nalidade jurídica

Proibição de cobrança de
bens de outra empresa do mes-
mo grupo econômico para sal-
dar dívidas de uma empresa

Patrimônio de sócios, asso-
ciados, instituidores ou admi-
nistradores de uma empresa será
separado do patrimônio da em-
presa em caso de falência ou
execução de dívidas

Somente em casos de inten-
ção clara de fraude, sócios po-
derão ter patrimônio pessoal
usado para indenizações

Negócios jurídicos
Partes de um negócio pode-

rão definir livremente a interpre-
tação de acordo entre eles, mes-
mo que diferentes das regras
previstas em lei

Súmulas tributárias
Comitê do Conselho Admi-

nistrativo de Recursos Fiscais da
Receita Federal (Carf) e da Pro-
curadoria-Geral da Fazenda Na-
cional (PGFN) terá poder para
editar súmulas para vincular os
atos normativos dos dois órgãos

Fundos de investimento
MP define regras para o re-

gistro, a elaboração de regula-
mentos e os pedidos de insolvên-
cia de fundos de investimentos

Extinção do Fundo Sobe-
rano

Fim do Fundo Soberano, an-

tiga poupança formada com par-
te do superávit primário de
2008, que está zerado desde
maio de 2018

 
Pontos retirados da MP
Domingos
Descanso obrigatório aos

domingos apenas a cada sete se-
manas

Fins de semana e feriados
Autorização para trabalho

aos sábados, domingos e feria-
dos em caso de necessidade do
agronegócio

Direito Civil
MP permitiria que contratos

de trabalho acima de 30 salários
mínimos fossem regidos pelo
Direito Civil em vez da Conso-
lidação das Leis do Trabalho
(CLT). Apenas direitos trabalhis-
tas assegurados pela Constitui-
ção seriam mantidos

Caminhoneiros
MP criaria o Documento

Eletrônico de Transporte, que
funcionaria como contrato úni-
co para cada transporte de bens
no território nacional

Anistia a multas por descum-
primento da tabela do frete

Motoboys
MP acabaria com adicional

de periculosidade de 30% para
motoboys, mototaxistas e de-
mais trabalhadores sobre duas
rodas

Fiscalização e multas
Fiscais do trabalho apli-

cariam multas apenas após a se-
gunda autuação. A primeira visi-
ta seria educativa

Decisões trabalhistas seriam
definitivas em primeira instân-
cia, se prazos de recursos fos-
sem esgotados

Termo de compromisso la-
vrado por autoridade trabalhista
teria precedência sobre termo
ajuste de conduta firmado com
o Ministério Público

Corridas de cavalos
Entidades promotoras de

corridas seriam autorizadas pelo
Ministério da Economia a pro-
mover loterias vinculadas ou não
ao resultado do páreo. (Agencia
Brasil)

Bolsonaro analisará possíveis vetos
a projeto de abuso de autoridade

O presidente Jair Bolsonaro
disse na quinta-feira (15) que
analisará junto com seus mi-
nistros o projeto de lei (PL)
de  abuso  de  au tor idade ,  
aprovado na Câmara ontem.
O projeto depende apenas da
sanção presidencial para vi-
rar lei. “[O projeto] vai che-
gar na minha mesa semana
que vem. Os ministros vão,
cada um, dar sua opinião, sua
sugestão de sanção e alguns
vetos. E vamos tomar a deci-
são de forma bastante tran-
quila e serena”, disse o pre-
sidente após evento no Clube
Naval de Brasília.

Questionado sobre sua opi-

nião a respeito do tema, o presi-
dente concordou que há abuso de
autoridade, e exemplificou com
o processo a que respondeu
por ter dito à deputada Maria do
Rosário (PT-RS), em 2014, que
ela “não merecia ser estuprada”.
“Tem autoridade que pratica abu-
so. Eu sou réu por apologia ao
estupro. Alguém me viu alguma
vez [dizer] que se deve estuprar
alguém no Brasil?”, disse.

“Existe abuso, somos seres
humanos. Logicamente não se
pode cercear os trabalhos das
instituições, mas a pessoa tem
que ter responsabilidade quando
faz algo e fazer baseado na lei”,
acrescentou.

Radares móveis
O presidente e o ministro da

Infraestrutura, Tarcísio Gomes
de Freitas, também comentaram
sobre a suspensão do uso de ra-
dares móveis nas rodovias, de-
terminada pelo presidente. Bol-
sonaro afirmou que se fizesse
parte do Conselho Nacional de
Trânsito (Contran), não haveria
“mais nenhum radar móvel no
Brasil”.

A determinação, publicada
no Diário Oficial, suspende o
uso de radares “estáticos, mó-
veis e portáteis” até que o
Ministério da Infraestrutura
“conclua a reavaliação da re-
gulamentação dos procedi-

mentos de fiscalização ele-
trônica de velocidade em vias
públicas”.

O ministro esclareceu que
existem alguns pontos das es-
tradas onde os radares vão
permanecer. O governo fez um
acordo com a Justiça para
manter radares em transições
de áreas de rodovia rural para
rodovia urbana, em seguimen-
tos com grande incidência de
acidentes, em pontos de tran-
sição de velocidade e onde
exista a sinalização.

Segundo ele, são nesses pon-
tos em que o radar cumpre seu
papel que, ressalta o presidente,
é salvar vidas. (Agencia Brasil)

O Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) lançou na
quinta-feira (15) o Sistema
Nacional de Adoção e Aco-
lhimento. A ferramenta auxi-
lia juízes de varas da infân-
cia em todo o país na condu-
ção de processos de adoção.
O programa deve começar a
funcionar em outubro. 

O novo sistema concentra
informações de instituições de
acolhimento de crianças e
adolescentes abrigados em
todo o país e é oriundo da jun-
ção do Cadastro Nacional de
Adoção (CNA) e do Cadastro
de Crianças Acolhidas, que já
existiam.  

Com a nova versão, a busca
de pretendentes para crianças
aptas a adoção será feita de for-

CNJ lança Sistema Nacional
de Adoção e Acolhimento

ma automática, conforme as
regras do Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA). O
programa também emitirá aler-
tas de cumprimento dos prazos
processuais das adoções e co-
municará aos interessados
na adoção sobre atualizações
de cadastro. 

De acordo com o presiden-
te do CNJ, ministro Dias To-
ffoli, o Sistema Nacional de
Adoção pretende agilizar a
reintegração familiar das cri-
anças que estão em abrigos. 

“Além disso, contribuirá
para otimizar a adoção de
4.900 crianças aptas e que per-
manecem acolhidas, apesar da
existência de 42 mil preten-
dentes habilitados no cadas-
tro”, disse. (Agenia Brasil)

Governo lança cartilha
da Política Nacional

da Alfabetização
O Ministério da Educação

lançou na quinta-feira (15) uma
cartilha que tem, por objetivo,
apresentar detalhes, princípios,
objetivos e diretrizes da Políti-
ca Nacional de Alfabetização
(PNA) anunciada em abril. Além
de conceitos e contextualiza-
ções, o documento apresenta
também formas de implementa-
ção, avaliação e monitoramento
dessa política, bem como agen-
tes e público-alvo envolvidos.

A PNA estabelece as diretri-
zes para ações e programas go-
vernamentais visando a redução
do analfabetismo no país, no
âmbito das diferentes etapas e
modalidades da educação bási-
ca. A intenção é que as escolas
passem a alfabetizar as crianças
no primeiro ano do ensino fun-
damental, ou seja, geralmente
aos 6 anos de idade.

“Estamos trazendo uma
abordagem científica para a edu-
cação no Brasil, com base em
evidências científicas”, discur-
sou o ministro da Educação,
Abraham Weintraub, durante a
cerimônia de lançamento do Ca-
derno da Política Nacional de
Alfabetização.

A ênfase da alfabetização no
primeiro ano é uma das novida-
des. Em 2017, a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC),
que define o mínimo que os es-
tudantes devem aprender a cada
etapa de ensino, estipulou que
as crianças fossem alfabetiza-
das até o 2º ano do ensino fun-
damental, o que geralmente
ocorre aos 7 anos.

Pelo Plano Nacional de Edu-
cação (PNE), lei 13.005/2014,
as crianças devem ser alfabeti-
zadas, no máximo, até o final do
3º ano do ensino fundamental,
ou seja, aos 8 anos de idade.

Família, estímulos e pro-
fessores

Após receber, das mãos do
ministro, um exemplar da carti-
lha, a presidente do Conselho
Nacional de Secretários de Edu-
cação (Consed), Cecília Mota,
destacou o papel que professor
e família têm para que se alcan-
ce os objetivos de alfabetização.

Segundo ela, a alfabetização
pode usar várias linhas, não pre-
cisando se restringir a um mé-
todo específico, como o fônico
– pelo qual se ensina, primeiro,
os sons de cada letra para, de-
pois, ao misturar as letras, se
chegar à pronúncia completa das
palavras.

“Não interessa o método
aplicado pelo professor. Interes-
sa que a criança aprenda. Então
é uma questão de formação do
professor. Ele precisa ser bem
preparado para ter eficiência no
processo de alfabetização”, dis-
se a presidente do Consed.

Ela acrescenta que o papel da
família também é fundamental,
principalmente se os pais tive-
rem o hábito da leitura e se tive-
rem em casa uma biblioteca com
livros infantis. “O Brasil, no en-

tanto, é um país pobre onde mui-
tos pais não leem ou não têm o
hábito da leitura. Isso realmente
tem um impacto negativo sobre
a aprendizagem”, ponderou.

A educadora explica que não
há uma fórmula específica para
a alfabetização de crianças.
“Cada criança tem seu ritmo pró-
prio de aprendizagem. Nunca
chegaremos a um acordo sobre
esse ‘até tal idade’ ela deve estar
alfabetizada. Esse limite é um li-
mite apenas normativo porque a
criança aprende de maneira diver-
sificada. Tem criança que com
apenas 3 anos já está lendo. Tudo
depende da família, dos estímu-
los e do professor. É uma variá-
vel muito grande”, argumentou.

Comparações
Ainda durante o lançamento

do caderno, Weintraub criticou
a linha pedagógica de alfabetiza-
ção adotada pelo país nas últimas
décadas.

“Qual é o resultado desses
anos todos de pensamento dog-
mático da alfabetização brasilei-
ra? O resultado desse pensamen-
to todo, após 20 ou 30 anos de
insistência, é que 50% das nos-
sas crianças no 3º ano são anal-
fabetas e não sabem fazer con-
tas básicas. Isso, mais do que um
fracasso, é um crime. Pode ter
ou não ter dolo, mas é um crime
o que está sendo feito no Bra-
sil”, disse o ministro.

Jogos para acelerar a
aprendizagem

A presidente do Consed de-
fendeu que o uso de estímulos
lúdicos potencializam a capaci-
dade de aprendizado dos estu-
dantes. Portanto o assunto deve-
rá ser debatido pelo painel de 12
especialistas criado pelo minis-
tério para elaborar o relatório
que será base para a formulação
das políticas públicas voltadas à
alfabetização.

“Alguns jogos podem, inclu-
sive, acelerar a aprendizagem, ao
estimular os neurônios a faze-
rem conexões mais rápidas. É
até os 6 ou 7 anos de idade que
as conexões acontecem na área
de matemática, Língua Portu-
guesa, leitura e escrita”, argu-
mentou Cecília Mota.

Nesse sentido, ela disse que
a metodologia do educador Pau-
lo Freire será relevante, inclu-
sive, para a implementação do
que está previsto na cartilha lan-
çada hoje. “Tem relevância por-
que trabalha com aprendizagem
voltada para o dia a dia, em es-
pecial quando você fala em dar
ludicidade para se aprender a ler.
A educação só pode dar certo
quando tem significado para a
criança. Se dermos algo que não
signifique nada para a criança,
ela se desmotiva”, completou.

Weintraub aproveitou o
evento para desmentir boatos de
que estaria planejando acabar
com o ensino médio integral no
Brasil. “Isso não passa de fake
news”, disse. (Agencia Brasil)

Facções se transformaram em
 grandes empresas, diz procurador

Mais de 90 pessoas foram
presas  na quinta-feira (15) na
operação contra facções crimi-
nosas que reuniu ministérios
públicos de nove estados, em
diferentes regiões.

“O crime, infelizmente, se
nacionalizou. É uma realidade
nacional, as facções se espa-
lharam e se transformaram em
grandes empresas que têm es-
ses vinculos em todos os esta-
dos da federação”, disse o pre-
sidente do Grupo Nacional de
Combate às Organizações Cri-
minosas (GNCOC), Alfredo
Gaspar, em entrevista coletiva,
na sede do Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo Gaspar, que tam-
bém é o procurador-geral do
Ministério Público de Alago-
as, o combate ao crime preci-
sa acompanhar o grau de inte-
gração e capilaridade das fac-
ções no território nacional.

“As facções se fortalece-
ram demais no Norte e no Nor-
deste, mas deixaram tentáculos
e o coração financeiro no Cen-
tro-Sul. Tem que se ter um
olhar globalizado, se não, não

vai conseguir combater.”
A operação cumpriu 305

mandados, sendo cerca de 190
de busca e apreensão e os de-
mais de prisão. As ações ocor-
reram em Alagoas, Acre, Ama-
pá, Amazonas, Bahia, Ceará,
Mato Grosso do Sul, Pernam-
buco e Rio de Janeiro.

Pelo menos 25 pessoas fo-
ram presas no Ceará; 21 em
Alagoas; 20 em flagrante no
Amapá; 12 detidas na Bahia; 5
no Rio de Janeiro; 5 em Mato
Grosso do Sul e uma no Ama-
zonas. Os números devem ser
atualizados ao longo do dia.

De acordo com Gaspar, a
operação promove a integração
entre os procuradores de cada
estado e prestigia a indepen-
dência dos ministérios públi-
cos. “Demonstra também a ne-
cessidade de se manter nacio-
nalmente o poder de investiga-
ção do Ministério Público.”

Associação ao tráfico
Uma das três operações em

curso no Rio cumpriu manda-
dos de busca e apreensão con-
tra nove policiais denunciados

por participar de esquema de
recebimento de propina de tra-
ficantes de drogas. A ação se
dá com apoio da Polícia Fede-
ral e da Corregedoria da Polí-
cia Militar. O MP-RJ chegou a
pedir a prisão dos militares,
mas o pleito foi rejeitado pela
Justiça.

Segundo o Ministério Pú-
blico, os PMs recebiam vanta-
gens indevidas para deixar de
combater o tráfico na área do
9º Batalhão (Rocha Miranda) e
também forneciam aos crimi-
nosos informações sobre ope-
rações policiais na região. As
investigações apontaram que
um policial vendia armas e dro-
gas apreendidas em outras ope-
rações para traficantes da re-
gião do 9º Batalhão.

Sem detalhar valores, o pro-
motor de Justiça Lúcio Perei-
ra afirmou que as investiga-
ções chegaram a captar a mo-
vimentação de dezenas de mi-
lhares de reais por semana, em
pagamentos aos policiais.

No grupo denunciado, há
sete oficiais da PM, incluindo
integrantes do Estado Maior

do batalhão. Segundo o MP,
foram cumpridos mandados de
busca contra outros policiais
que ainda não foram denuncia-
dos.

A denúncia contra os nove
PMs já foi recebida pela Audi-
toria Militar, que deferiu o
afastamento dos agentes públi-
cos de suas funções, apesar de
ter rejeitado a prisão dos acu-
sados. Eles também responde-
rão a processos administrati-
vos que podem resultar em ex-
pulsão.

Até lá, os policiais não po-
derão andar armados nem en-
trar em quartéis, mas continu-
am a receber salários.

O porta-voz da Secretaria
Estadual de Polícia Militar ,
Mauro Fleiss, disse que bons
e maus profissionais existem
em quaisquer profissões. “Re-
afirmamos nossa total intole-
rância contra qualquer desvio de
conduta. A corporação vem se
sacrificando a cada dia buscan-
do resultados melhores, é um
esforço muito grande, e não po-
demos permitir ações dessa
natureza”.(Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0070658- 
26.2012.8.26.0100 (USUC 1556) 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) Hernani Lopes Moreira, Ida Canero Lopes Moreira, Salvador Leopoldino, Alcides Figueiredo Costa, Setembrino Soares, 
Rosa Leonilda Soares, Digna Villanueva Vieira de Nanin, Josepha Nanin Villa Nueva, Odilo Nanin Villanueva, Pilar Dolores 
Rosell Nanin Villanueva, Nelson Kameju Hamada, Maria Antonia Furlan Hamada, Alberto Marques, Marcia Garcia Marques, 
José Marques Chibantes ou José Marques Chibante, Maria de Lourdes Chibante, Grupo Hidro Torque, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Odair 
Annunciato, Claudia Annunciato e Patrícia Annunciato Sanches, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Farah Maluf, nº 4.388 33º Subdistrito Alto da Mooca - São Paulo SP, com área 
de 699,91 m², contribuintes nºs 052.261.0070-1, 052.261.0071 e 052.261.0072-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo 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.                [15,16] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001624-76.2014.8.26.0002. O MM. Juiz de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. Renato de Abreu Perine,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Assumpta Lava Marques, CPF 064.148.878-54, Maria Neusa Marques
(qualificação ignorada), seus cônjuges, se casadas forem, eventuais herdeiros ou sucessores, que
lhes foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Espólio de Donato Messano e outros,
objetivando a outorga da escritura definitiva dos lotes 21 e 27 da quadra A do Loteamento Jardim Recanto do
Morumbi, no 30º subdistrito Ibirapuera, matriculados no 15º CRI desta Capital-SP, sob  nº 243.085 e nº 156.724.
Alegam os Autores que adquiriram os imóveis de Sebastião Marques Luiz e de Maria Neusa Marques, por
compromisso de venda e compra particular, em 13.06.1962, cujas obrigações foram totalmente quitadas pelos
Autores. Encontrando-se as rés em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 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, apresentem resposta. 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 25
de julho de 2019.                                                                                                                              15 e 16/08

Pirapora Agropecuária S.A.
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.
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FORO REGIONAL VII - ITAQUERA - 1ª VARA CÍVEL - Avenida Pires do Rio 3915 - sala 13 - Itaquera
- CEP 08240-005- Fone:(11) 2051-8680 - São Paulo-SP - E-mail: itaquera1cv@tjsp.jus.br - EDITAL de
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1010405-33.2018.8.26.0007 - O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr. ALESSANDER MARCONDES FRANÇA
RAMOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EDUARDO SOUZA SANTANA, brasileiro, casado, eletrotécnico,
RG 28.966.912, CPF 278.011.818-08, com endereço à Rua Carneiro da Cunha, 451, Vila da Saude, CEP
04144-000, São Paulo/SP; ALINE CANUTO DE ABREU SANTANA, brasileira, casada, professora, RG
46.038.944-0, CPF 345.835.168-00, com endereço à Rua Bruno Taut, 69, ap 4 C, Jardim Sonia (zona Sul),
CEP 04458-180, São Paulo/SP que lhe foi proposta uma ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
por parte de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ANDORINHAS, alegando em síntese: Os executados são pro-
prietários do imóvel situado na Estrada Dom João Nery, 3988, apto 152 B, São Paulo/SP, escritura de
compra e venda datada de 15/12/2017, livro 4021, pagina 59/62 do 23ºTabelião de Notas de São Paulo-SP,
matrícula 179.200 7º Cartório de Registro de Imóveis de SãoPaulo-SP. Fato é que os proprietários tem
responsabilidade de pagamento das despesas e taxas decididas pelo condomínio e embora envi-
ados os boletos para os efetivos pagamentos dos mencionados encargos, o executado não tem
cumprido com as suas obrigações de pagar e adimplir os débitos dos meses descriminados na
inicial. O patrono do autor requerendo a procedência total da ação com a condenação da ré ao
pagamento das custas e despesas processuais devidamente atualizadas. Dando-se à causa o valor
de R$4.825,76. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO
e INTIMAÇÃO por EDITAL , para que o executado proceda ao pagamento de (R$ 4.825,76 ) no prazo
de 03 dias corridos a partir da citação efetiva (art. 231, § 3º, e art. 829 do Código de Processo Civil),
e não da juntada desta aos autos. Fixo honorários advocatícios em 10% do valor do débito, que
serão reduzidos para 5% em caso de pagamento tempestivo no prazo supra (art. 827, § 1º, do Código
de Processo Civil). O executado poderá, no prazo de 15 dias úteis: (a) apresentar embargos à
execução, mediante distribuição (art. 915 do Código de Processo Civil); (b) proceder ao parcelamento
do débito, providenciando o imediato depósito de 30% do valor da dívida, incluindo custas, despe-
sas processuais e honorários advocatícios ora arbitrados em 10% do valor da dívida, podendo
parcelar o restante em até seis vezes, com correção monetária e juros mensais de 1% (art. 916 do Código
de Processo Civil). Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2019.

15 e  15/0815 e 16/08

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

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 30ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA 
S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A A PARTIR DE 01/09/2017). Ficam convocados os 
Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 30ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“CRI” e 
“Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.2, do Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de 
Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30º e 31ª Série (“Termo de Securitização”) a reunirem-se em 1ª convocação para 
Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 05 de setembro de 2019, às 09:30 h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, conjunto 
215, Itaim Bibi, Itaim Bibi – São Paulo – SP, para deliberar, nos termos da carta enviada pela Ginco Urbanismo Ltda. (“Devedora”) 
em 26 de julho de 2019, sobre: (i) Medidas a serem tomadas em razão da expiração do prazo concedido na Assembleia Geral dos 
Titulares de CRI realizada em 08 de abril de 2019, para que a Devedora sanasse o inadimplemento junto ao Banco Santander S.A. 
em montante superior à R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), de modo a não incidir em hipótese de vencimento antecipado dos 
CRI, conforme cláusula 6.1 alínea “(h)” do Instrumento Particular de Contrato de Financiamento Imobiliário (“Contrato de 
Financiamento”), bem como pela concessão de prazo adicional de 180 (cento e oitenta dias), contados da data da realização da 
assembleia, para que a Devedora sane o referido descumprimento; (ii) Medidas a serem tomadas em razão do descumprimento pela 
Devedora (i) da Razão de Garantia de Direitos Creditórios (conforme defi nido no Termo de Securitização); (ii) da Razão de Direitos 
Creditórios (conforme defi nido no Termo de Securitização); e (ii) do Fundo de Liquidez (conforme defi nido no Termo de Securitização), 
bem como pela concessão de prazo adicional de 90 (noventa) dias, contados da data da realização da assembleia, para os 
respectivos reenquadramentos; (iii) A dispensa de atendimento ao valor mínimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a 
realização das amortizações extraordinárias (obrigatória ou facultativa) dos CRI, conforme previsto na cláusula 6.3 do Termo de 
Securitização; (iv) Aprovar a inclusão de remuneração adicional devida à Securitizadora: (1) no valor de R$ 750,00 (setecentos e 
cinquenta reais) por homem-hora de trabalho dedicado à participação em Assembleias Gerais e a consequente implementação das 
decisões nelas tomadas, e (2) no valor de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) por verifi cação, em caso de verifi cação 
de covenants, caso aplicável; e (v) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e 
celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens (i) à (iv) acima. A 
Securitizadora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é 
de 50% (cinquenta por cento) mais um do valor total dos CRI em circulação e em segunda convocação é com qualquer número de 
presentes, sendo que o quórum de deliberação é de maioria absoluta (50% mais um) dos CRI em circulação. Os titulares dos CRI 
poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia 
de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, 
inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem 
ser apresentadas com o reconhecimento de fi rma ou abono bancário do signatário. Para que a verifi cação de quórum seja feita com 
certa celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida 
assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente 
Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br ou (ii) enviados diretamente à 
Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização 
da assembleia, devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, 
bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. 

São Paulo, 15 de agosto de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A. 15 e 16/08
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ISEC SECURITIZADORA S.A
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 – NIRE 35300340949

Assembleia Geral de Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 24ª Série 
da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. - Edital de Convocação

Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) das 24ª Série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora 
S.A (“Emissora” e “Emissão”), Oliveira Trust DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, estão 
convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGCRI”), a ser realizada, em primeira 
convocação, em 06 de setembro de 2019, às 10 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, Itaim Bibi, CEP 04533-004, Cidade 
e Estado de São Paulo, a fi m de, nos termos da cláusula 16.10 do Termo Securitização de Créditos Imobiliários da 24ª Série 
da 4ª Emissão (“Termo de Securitização”), deliberar e/ou discutir sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a decretação, ou não, 
do vencimento antecipado da CCB de nº FP2012/18, emitida em 19 de dezembro de 2018, pela Porte Engenharia e 
Urbanismo Ltda. (“CCB” e “Devedora”) no valor de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), e, 
consequentemente dos CRI, em razão do descumprimento, por parte da Devedora e/ou Avalistas, das obrigações não 
pecuniárias prevista na cláusula 9, item “xiii” da CCB, bem como, do descumprimento da Razão de Garantia da Cessão 
Fiduciária na ordem de 120% (cento e vinte por cento), nos termos da cláusula 9, item “v” da CCB; (ii) Alteração da 
periodicidade da verifi cação das Razões de Garantia, passando a ser considerado o coefi ciente da divisão entre a média 
móvel mensal dos últimos dois meses, de modo que o Servicer, continuará enviando mensalmente a Emissora, no último 
dia do mês (“Data de apuração”), o relatório relativo ao fechamento do mês, contendo a relação dos contratos cedidos, 
parcelas devidas no mês, a abertura dos valores pagos, incluindo principal, atualização monetária, e eventuais encargos 
por atraso, bem como, data de vencimento e pagamento da respectiva parcela, além do envio do relatório com fl uxo 
futuro de todos os contratos cedidos, conforme previsto na cláusula 8.4.1 do Termo de Securitização; (iii) Autorização para 
que a Devedora pratique todos os atos e celebre todos os documentos, visando o desenvolvimento do Empreendimento 
Airi, incluindo, mas não se limitando ao requerimento de regularização de terreno; requerimento de unifi cação de área; 
memorial de incorporação e declarações previstas no artigo 32 da Lei 4591/64 e seguintes; minuta da convenção de 
condomínio e regulamento interno; escritura de doação de calçada; croqui da doação de calçada; procuração por 
instrumento público para que a devedora e incorporadora possa eventualmente aprovar modifi cativos ao projeto, 
incorporação e especifi cação; todas as plantas necessárias à obtenção do alvará de execução; Termo de Compromisso 
Ambiental; bem como todos os documentos e aprovações necessárias ao desenvolvimento do empreendimento perante 
todos e quaisquer órgãos municipais, estaduais e federais, tais como, SMT, CETESB, DEPAVE, SVMA; todos os documentos 
e requerimentos perante o registro de imóveis competente; requerimento de averbação da construção, registro de 
condomínio no Livro Auxiliar 3; especifi cação de condomínio edilício e individualização de unidades autônomas; 
individualização de contribuinte fi scal junto a municipalidade e secretaria de fi nanças, enfi m, tudo o que se fi zer 
necessário para o desenvolvimento do empreendimento até a individualização das unidades pertencentes ao mesmo, 
denominado provisoriamente de AIRI; (iv) Autorizar a Securitizadora e o Agente Fiduciário a fi rmarem todos e quaisquer 
documentos relacionados às deliberações acima, inclusive os aditamentos necessários aos documentos do CRI, bem 
como, praticar todos os atos necessários para efetivação. A Securitizadora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, 
que quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de no mínimo metade dos CRI em Circulação e, em 
segunda convocação com qualquer número. Todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em 
qualquer convocação subsequente, por 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação detidos pelos Titulares de 
CRI presentes, ressalvadas as hipóteses previstas na cláusula 16.9.1 do Termo de Securitização, as quais deverão ser aprovadas, 
em primeira ou segunda convocação por no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em Circulação. Os titulares dos CRI 
poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de 
cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verifi cação dos 
poderes. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de fi rma ou abono bancário do signatário e 
devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Para que a verifi cação de quórum seja feita com certa celeridade e de modo efi caz, 
solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam 
encaminhados à Emissora e ao Agente Fiduciário: (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br, juridico@isecbrasil.com.br e 
ger1.agente@oliveiratrust.com.br; ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora em sua sede, com 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência em relação à data de realização da assembleia, devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, 
munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail 
à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 16 de agosto de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A. 16 e 20/08

Isec Securitizadora S.A. - CNPJ 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949 - (Companhia Aberta)
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora, Local: 06.08.2019, 11:30h, na sede social, Rua Tabapuã, nº 1.123, conjunto 215, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos 
membros. Mesa: Presidente: Fernando Pinilha Cruz, Secretária: Fabiana Ferreira. Deliberações Aprovadas: eleger a Sra. Ila Alves Sym, 
brasileira, casada, advogada, RG 37.573.801-0 e CPF/MF 041.045.637-30 para Diretora de Distribuição, com mandato até a realização da 
AGO a ser realizada em abril de 2022. 1. A Diretora ora eleita toma posse nesta data, mediante assinatura do Termo de Posse, contendo a 
declaração de desimpedimento, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pelas leis aplicáveis e Estatuto Social. 2. 
Ratifi cam a composição dos membros da Diretoria para o mandato unifi cado até 30.04.2022, a saber: (i)  Fernando Pinilha Cruz, brasileiro, 
casado, engenheiro, RG 6.897.361-5 SSP/SP, CPF/MF 013.106.988-80, para Diretor Presidente e Diretor de Relação com os Investidores. (ii) 
Juliane Effting Matias, brasileira, casada, administradora de empresas, RG  34.309.220-7, CPF 311.818.988-62, para Diretora sem 
designação específi ca. (iii) Ila Alves Sym, brasileira, casada, advogada, RG 37.573.801-0, CPF 041.045.637-30, para Diretora de 
Distribuição, todos com endereço comercial em São Paulo/SP. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.08.2019. Conselheiros: Fernando 
Pinilha Cruz, Jefferson Luís de Araújo Pavarin, Ivo Vel Kos. JUCESP 430.376/19-4 em 13.08.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Garibaldi Empreendimentos Imobiliários Ltda
NIRE 35.221.136.761 - CNPJ 08.576.146/0001-91

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, Vila 
Olímpia, 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$ 
2.300.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 2.300.000 quotas, com valor 
nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, com 
a 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. O capital social passará de R$ 3.095.200,00 para R$ 795.200,00 
dividido em 795.200 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar todos 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 Sandra Esthy Attié Petzenbaum e Miguel Maia Mickelberg.
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* Alarmes
* Monitoramento 24hrs
* Câmeras de Segurança
* Pronta Resposta

Contato
(11) 3294.8920

(11) 94033.9915
godoyseguranca2015@gmail.com

* Cerca Elétrica
* Manutenção
* Controle de acesso

Ministério quer triplicar
atendimentos do Criança Feliz

Página 6 Nacional
Jornal O DIA SP

São Paulo, sexta-feira, 16 de agosto de 2019

Um dia depois de fechar no
maior valorem três meses, o
dólar comercial recuou na quin-
ta-feira (15). A divisa fechou
vendida a R$ 3,99, com queda
de R$ 0,05 (-1,24%), depois de
passar quase todo o dia acima
de R$ 4.

A trégua no mercado de
câmbio não se repetiu na bolsa
de valores. Em queda pelo se-
gundo dia seguido, o índice
Ibovespa, da B3 (antiga Bolsa
de Valores de São Paulo), en-
cerrou a sessão aos 99.057 pon-
tos, com recuo de 1,2%. Pela
primeira vez desde 18 de junho,
o indicador fechou abaixo de
100 mil pontos.

O mercado financeiro ainda
reflete os temores de uma re-
cessão global. Dados econômi-

Dólar fecha abaixo de
R$ 4; bolsa cai para menos de

100 mil pontos
cos mais fracos que o espe-
rado na China, segunda mai-
or economia do planeta, e na
Alemanha, a maior economia
da Europa, fizeram as bolsas
de valores caírem em todo o
planeta.

No próximo dia 21, o Ban-
co Central começará a vender
dólares à vista das reservas
internacionais, o que será fei-
to pela primeira vez desde fe-
vereiro de 2009. A operação
marca uma mudança na polí-
tica de intervenção cambial
do banco, que até agora, usa-
va apenas as operações de
swap cambial tradicional
(venda de dólares no merca-
do futuro) para segurar o dó-
lar em momentos de alta.
(Agencia Brasil)

O Ministério da Cidadania
planeja quase triplicar, até o fim
de 2020, o número de atendimen-
tos que o programa Criança Fe-
liz oferece a mulheres grávidas
e a crianças de até seis anos de
idade. Segundo o ministro Os-
mar Terra, a meta da pasta é am-
pliar a quantidade de municípi-
os inscritos no programa e ele-
var o número de 703.860 aten-
dimentos registrados em julho
deste ano para 2 milhões até o
fim do próximo ano.

“Já passamos das 700 mil
crianças e gestantes acompa-
nhadas em suas casas. E va-
mos chegar a um milhão de
acompanhamentos semanais,
em casa, até o fim deste ano
[2019]. Para o ano que vem,
nossa meta é [atingir] 2 mi-
lhões”, declarou Terra ao par-
ticipar, em Brasília, do 3º En-
contro de Coordenadores Es-
taduais e Multiplicadores do
Programa Criança Feliz - Primei-
ra Infância no Sistema Único
de Assistência Social.

Durante o evento que reu-

niu gestores brasileiros e es-
pecialistas internacionais para
discutir os efeitos da negligên-
cia, do afastamento familiar e
da vivência em orfanatos e ins-
tituições similares em crianças
entre zero e seis anos de ida-
de, o ministro disse que o Cri-
ança Feliz já é considerado o
maior programa de visitação
domiciliar para a promoção do
desenvolvimento infantil exis-
tente em todo o mundo.

Criado em outubro de 2016,
no governo de Michel Temer, e
alterado em novembro de 2018,
o programa integra as áreas da
Saúde, Assistência Social, Edu-
cação, Justiça, Cultura e Direi-
tos Humanos. Entre os objeti-
vos do Criança Feliz estão apoi-
ar as gestantes e as famílias nos
cuidados perinatais; acompa-
nhar o desenvolvimento infan-
til integral na primeira infância;
mediar o acesso da gestante,
das crianças na primeira infân-
cia e das suas famílias às políti-
cas e serviços públicos de que
necessitem e ampliar e fortale-

cer políticas públicas voltadas
para estes públicos.

De acordo com Terra, a
meta do governo federal para
o programa é ainda mais ambi-
ciosa. “Para o terceiro ano de
governo, nós queremos atingir
nossa meta final, que é termos
todas as crianças inscritas no
programa Bolsa Família, de
zero a três anos, todas as cri-
anças do Benefício de Presta-
ção Continuada [BPC] até os
seis anos de idade e todas as
crianças vítimas do Zika vírus
que ficaram com microcefalia.
Que todas estas crianças este-
jam sendo atendidas em casa
[até o fim de 2021]”, comentou
o ministro, garantindo já ter
discutido a proposta com o
presidente Jair Bolsonaro e
com o ministro da Economia,
Paulo Guedes.

“Claro que pode haver al-
gumas exceções, até por difi-
culdades logísticas, mas vamos
tentar chegar a todas. Para isto,
precisamos muito da participa-
ção dos estados e municípios.

É através deles que chegamos
à ponta”, destacou Terra, ex-
plicando que, até julho, 2.624
dos 5.570 municípios brasilei-
ros já tinham aderido ao pro-
grama. Incluindo os mais po-
pulosos.

Ao falar sobre a importân-
cia das crianças receberem os
devidos cuidados durante os
seis primeiros anos de vida Ter-
ra revelou outra meta do go-
verno federal: zerar o número
de crianças acolhidas em insti-
tuições por terem tido seus di-
reitos violados.

“Nossa meta é chegar no fi-
nal de 2021 sem nenhuma cri-
ança de zero a seis anos insti-
tucionalizada no país”, disse o
ministro, classificando a pro-
posta como “um desafio enor-
me”. “Por isto queremos dis-
cutir as famílias ampliadas, as
famílias acolhedoras, a adoção.
Para que todas estas crianças
possam ter famílias para aco-
lhê-las, para adotá-las. Este é
nosso desafio”, acrescentou
Terra. (Agencia Brasil)



São Paulo, sexta-feira, 16 de agosto de 2019 Página 7Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

 Nota 2018 2017
Receita operacional líquida
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais:
 Resultado de equivalência patrimonial 6 12.208.106,14 74.057.862,75
Resultado antes do resultado fi nanceiro  12.208.106,14 74.057.862,75
Lucro líquido do exercício  12.208.106,14 74.057.862,75
 Reserva legal  - 3.702.893,14
Resultado líquido do exercício  12.208.106,14 74.057.862,75

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  2018 2017
Lucro do exercício 12.208.106,14 74.057.862,75
 Equivalência patrimonial (12.208.106,14) (74.057.862,75)
Caixa Líquido (Aplicado nas)
 Gerado nas Atividades Operacionais - -
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos 
 Aquisição de participações em outras empresas - 3.412.123,00
Caixa Líquido Aplicado nas
 Atividades de Investimentos - 3.412.123,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
 Diminuição do capital - (3.412.123,00)
Caixa Líquido Gerado das
 Atividades de Financiamentos - (3.412.123,00)
Aumento (Redução) Líquido
 de Caixa e Equivalentes de Caixa - -
 No início do exercício 1.000,00 1.000,00
 No fi nal do exercício 1.000,00 1.000,00
Aumento (Redução) Líquido
 de Caixa e Equivalentes de Caixa - -

Demonstrações do resultado

Demonstrações dos fl uxos de caixa

Balanço patrimonial - ATIVO Nota 2018 2017
Circulante  195.371,87 195.371,87
 Caixa e equivalentes de caixa 4 1.000,00 1.000,00
 Impostos e contribuições a recuperar  3.121,87 3.121,87
 Outros créditos 5 191.250,00 191.250,00
Não circulante  140.807.539,45 128.621.237,12
 Investimentos 6 140.807.539,45 128.621.237,12
  141.002.911,32 128.816.608,99

Balanço patrimonial - PASSIVO Nota 2018 2017
Não circulante  20.812,50 20.812,50
 Débitos com pessoas e empresas ligadas 20.812,50 20.812,50
Patrimônio líquido  140.982.098,82 128.795.796,49
 Capital social 7 17.377.202,00 17.377.202,00
 Ajuste de Avaliação Patrimonial  27.911.716,42 27.911.716,42
 Reservas de Lucros  92.217.740,00 80.031.437,67
 Reserva legal  3.475.440,40 3.475.440,40
  141.002.911,32 128.816.608,99

JGE Administração e Participações S.A. - CNPJ: 19.499.814/0001-40
Demonstrações Financeiras - Exercício fi ndo em 31 de dezembro - Valores expressos em Reais

1. Contexto operacional: A JGE Administração e Participações S.A., 
possui sede em São Paulo - SP e tem por objeto a administração de bens 
próprios, a participação no capital de outras sociedades, como sócia ou 
acionista. 2. Apresentação e elaboração das demonstrações con-
tábeis: As presentes demonstrações contábeis foram preparadas para 
atender às necessidades dos administradores da JGE Administração e 
Participações S.A. Desta forma a administração opta por apresentar ape-
nas as demonstrações contábeis da controladora, sem efetuar a consoli-
dação dos seus investimentos em coligada e controlada. 3. Principais 
práticas contábeis: As principais práticas contábeis adotadas para a 
elaboração dessas demonstrações foram aplicadas de maneira uniforme 
em todo o exercício apresentado e compreendem: a. Apuração do resul-
tado: O resultado é apurado pelo regime de competência. As receitas e 
custos decorreram, unicamente, da equivalência patrimonial. b. Caixa e 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa e 
depósitos bancários à vista. c. Investimentos: As participações em con-
troladas são avaliadas pelo método da equivalência patrimonial.

 Capital social Reserva de Reserva  Ajustes de avalia- Lucros
 subscrito lucros legal  Total ção patrimonial acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016 20.789.325,00 8.356.726,49 537.654,71 29.683.706,20 42.576.979,92 - 72.260.686,12 
 Resultado do exercício - - - - - 74.057.862,75 74.057.862,75
 Redução do capital (3.412.123,00) - - (3.412.123,00) - - (3.412.123,00)
 Transferência do resultado para reserva legal - (2.937.785,69) 2.937.785,69 - - - -
 Transferência do resultado para reserva de lucros - 74.057.862,75 - 74.057.862,75 - (74.057.862,75) -
 Outras movimentações - PERT - - - - - 450.000,00 450.000,00
 Realização de avaliação patrimonial - - - - (3.919.183,56) - (3.919.183,56)
 Imposto diferido sobre a avaliação patrimonial - - - - (10.746.079,94) - (10.746.079,94)
 Ajustes de exercícios anteriores - 382,30 - 382,30 - - 382,30
Outras movimentações na investida - Refl exa - 104.251,82 - 104.251,82 - - 104.251,82
Saldos em 31 de dezembro de 2017 17.377.202,00 79.581.437,67 3.475.440,40 100.434.080,07 27.911.716,42 450.000,00 128.795.796,49
 Resultado do exercício - - - - - 12.208.106,14 12.208.106,14
 Transferência do resultado para reserva de lucros - 12.208.106,14 - 12.208.106,14 - (12.208.106,14) -
 Reclassifi cação do ajuste de avaliação patrimonial - 28.361.716,42 - 28.361.716,42 (27.911.716,42) (450.000,00) -
 Outras movimentações - (21.803,81) - (21.803,81) - - (21.803,81)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 17.377.202,00 120.129.456,42 3.475.440,40 140.982.098,82 - - 140.982.098,82

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Notas explicativas às demonstrações contábeis
4. Caixa e equivalentes de caixa   2018
Bancos Conta corrente Investimentos Total
Caixa 1.000,00 - 1.000,00
5. Outros Créditos - Descrição 2018 2017
Juros sobre o capital próprio a receber 191.250,00 191.250,00
 191.250,00 191.250,00
A companhia recebeu o crédito de juros sobre o capital próprio –“JCP”, da 
Participa, no valor de R$225.000,00 (R$191.250,00 líquido de IRRF). Em 
atendimento à legislação fi scal, o montante do JCP foi contabilizado como 
receita fi nanceira.
6. Investimentos   Controladora
Descrição Participação 2018 2017
Participa 100,00% 140.807.539,45 128.621.237,12 (a) 
  140.807.539,45 128.621.237,12
(a) Participa Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. 
A Empresa tem como principal objetivo as participações em Shopping 
Centers.

6.1. Informações acerca da investida Informações da investida
Investidas Participação Ativo Passivo Patrimônio líquido Lucros (prejuízos) Participação
Participa 50,00% 570.956.171,11 289.341.092,21 281.615.078,90 24.416.212,28 12.208.106,14
  570.956.171,11 289.341.092,21 281.615.078,90 24.416.212,28 12.208.106,14

6.2. Movimentação dos saldos de investimentos
    Equivalência
Descrição 2017 Adição Baixa patrimonial  2018
Participa 128.621.237,12 - (21.803,81) 12.208.106,14 140.807.539,45 
 128.621.237,12 - (21.803,81) 12.208.106,14 140.807.539,45 
7. Capital social: Em 31 de dezembro de 2018 o capital social da Empre-
sa, totalmente subscrito e integralizado, era de R$ 17.377.202,00 e estava 
representado por 17.377.202 mil quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada 
uma, assim divididas entre os quotistas:
  Quotas
Sócios % subscritas Valor - R$
Miguel Ethel Sobrinho 99.999995 17.377.201 17.377.201,00
Fauze Ethel 1 1 1,00
  17.377.202 17.377.202,00

Miguel Ethel Sobrinho - Presidente
Contador: Antonio Marcos Zago -CRC-SP 1SP121621/O-S-SP

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0050886- 
48.2010.8.26.0100 (USUC 1122) 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) Leonel Belem de Azevedo, Espólio de Jacy 
Martins Alcântara, Armando de Almeida Alcântara, repre-
sentados pela inventariante Nilza Martins Alcântara; Wilson 
Fernandes Neves, Avelino José Barbosa, Masako Tomita, 
Maria José dos Santos, Ademir Pereira de Andrade, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges,se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Francisco Ferreira Rocha e Francisco Fer-
reira Rocha, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a de-
claração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua 
Sananduva,nº49,parte do lote 14,quadra 20,Jardim Maringá 
38º Subdistrito Vila Matilde - São Paulo SP, com área de 
127,37 m², contribuinte nº 057.289.0011-9, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencio-
nados 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. [15,16] 

IPORANGA NEGÓCIOS S.A.
CNPJ nº 62.618.145/0001-08

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGOE
José Eduardo P. dos Santos, convoca os acionistas para a realização 
da Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária. Local: Aveni-
da Jurema, 147, Apartamento 183, Indianópolis, 04079-000, SP/SP. 
Data: 24/08/19, às10h. Ordem do Dia: (i) aprovação das contas 
dos exercícios 2016-2017-2018; (ii) apresentação da situação 
econômica e financeira adversa da cia, atualizada em 31/12/18; 
(iii) alteração de endereço da sede; (iv) análise e ratificação da 
assinatura do compromisso particular de compra e venda de 
imóvel rural; (v) análise e ratificação da assinatura do contrato 
de mútuo; (vi) reeleição da diretoria; (vii) reformulação do Esta-
tuto Social (viii) outros assuntos de interesse social.

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1012456-16.2015.8.26.0009. O Dr. Otávio Augusto
de Oliveira Franco, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional IX – Vila Prudente,
na forma da Lei. Faz Saber a Druckprint Gráfica e Editora Ltda, CNPJ 01.650.158/0001-
70, na pessoa de seu representante legal e a João Carlos Carregosa Rizzo Correia, CPF
326.020.348-60, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial,
tendo como corréu João Carlos Rizzo Correia, para cobrança de R$ 101.901,29
(01.05.2019), referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário (nº 7.933.804).
Estando os executados em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em
03 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o quantum reclamado, acrescido de juros
e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do
débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba
honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra,
para que ofereçam embargos, facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo o
crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas
e honorários, requererem o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso
de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei.      B 16 e 17/08

Processo 0010439-13.2013.8.26.0100. Este juízo FAZ SABER a Cleanpav Solucões em
Pavimentação Asfaltica Eireli Ltda, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi
movida Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com pedido de Perdas
e Danos movida por Construtora Augusto Velloso S/A, alegando em síntese: a ré
descumpriu contrato celebrado entre as partes e cobra valores por serviços não prestados,
cujos títulos foram protestados. 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, para que
apresente defesa. No silêncio, 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.
O presente edital tem o prazo de 20 dias.          B 16 e 17/08

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PRAZO DE 20 DIAS

Processo Digital nº: 0019818-42.2017.8.26.0001. Classe: Assunto: Cumprimento de Sen-

tença - Contratos Bancários. Exequente: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Finan-

ceiros. Executado: Vicente Gomes de Alencar Me e outro. A MMa. Juíza de Direito da 5ª

Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Juliana Crespo Dias, na

forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VICENTE GOMES DE ALENCAR ME, CNPJ

09.166.239/0001-00, e GLAUCIA MARIA PEREIRA LEONE, CPF 148.861.138-69, que por

este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por BANCO DO BRA-

SIL S/A., CNPJ 00.000.000/0001-00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,

nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,

para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente

edital, pague a quantia de r$508.106,97, 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 intima-

ção, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afi-

xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,

aos 03 de junho de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1086829-36.2015.8.26.0100.-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) Gilda
Cabral Pereira, Jose Cabral Pereira, Maria dos Anjos Pimentel Pereira, Maria Mirtes de Souza Barbosa,
gisele de souza barbosa, gleise de souza barbosa, Raimundo Chaves Barbosa Filho, Maria Vilanir Barbosa
da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que Edna Aparecida Ramos da Silva ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade
de domínio do imóvel localizado na Rua Benturelli nº 167, 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. 15 e 16/08

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0026544-26.2017.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Prestação de Serviços Requerente: Zago Assessoria Topográfica Ltda Epp Requerido:
Bioenergy Geradora de Energia S/A Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 0026544-26.2017.8.26.0100.
O Dr. Guilherme Santini Teodoro, Juiz de Direito da 30ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a ARATUÁ
CENTRAL GERADORA EÓLICA S/A, CAIÇARA DO NORTE 1 GERADORA DE ENERGIA S/A, CAIÇARA
DO NORTE 2 GERADORA DE ENERGIA S/A, MIASSABA 4 GERADORA DE ENERGIA EÓLICA S/A,
MARCO DOS VENTOS 1 GERADORA EÓLICA S/A, VENTOS DO NORTE GERADORA DE EÓLICA S/
A, VENTOS DO NORTE 1 GERADORA DE ENERGIA S/A, VENTOS DO NORTE 2 GERADORA DE
ENERGIA S/A, VENTOS DO NORTE 3 GERADORA DE ENERGIA S/A, VENTOS DO NORTE 4
GERADORA DE ENERGIA S/A, VENTOS DO NORTE 5 GERADORA DE ENERGIA S/A, VENTOS DO
NORTE 6 GERADORA DE ENERGIA S/A, VENTOS DO NORTE 7 GERADORA DE ENERGIA S/A que
Zago Assessoria Topográfica Ltda Epp lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, para receber a quantia de
R$ 825.012,42, referente ao referente ao valor original da dívida dos Contratos nº C-BIO/IMP 07/13 N.37 e
N. 38. Estando as rés em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, contestem o feito. Não sendo contestada a
ação, as rés serão consideradas reveís, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de agosto de
2019. 15 e 16/08

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1083542-02.2014.8.26.0100 (USUC 1051). A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juíza de Direito da
1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Cristiano Augusto Bunger ou Christiano Bunger, Carmelinda
Pires Bunger ou Carmelina Pires Bunger ou Carmelinda Pires de Almeida, Orlando Izidoro da Silva,
Benedita Izidoro da Silva, Maria Aparecida da Silva, Raul Pereira da Silva, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Celina de Souza Meirelles, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio
sobre o imóvel localizado na Rua Penaforte, lote A, parte dos lotes 1, 2, 3 e 4 da quadra 6, Vila Paulistana, 22º
Subdistrito Tucuruvi - São Paulo  SP, com área de 123,58 m², contribuinte nº 198.090.0149-4, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem
o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 15 e 16/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006956-81.2018.8.26.0008. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana Dalla
Bernardina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AIDA TIBURCIO DA SILVA, Brasileiro, RG 7.187.959-
6, CPF 272.440.58896, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Condomínio Quintas de Portugal. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO  por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 30.746,26, devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%  (artigo 523
e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de junho de 2019. 15 e 16/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 30 DIAS. PROCESSO Nº 0136076-42.2011.8.26.0100.
O MM. Juiz de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. GUILHERME
SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER à NADIA GARCIA DE OLIVEIRA VILELA, CPF
038.003.028-45, que Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social CNPJ 33.544.370/0014-63
(mantenedora do Colégio São Luís) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Sumário, objetivando o
recebimento de R$16.912,65 (Abril/2011),representada pelo inadimplemento do Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
articulados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo. 15 e 16/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0083186-82.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso
Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EASYTONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA,
CNPJ 04.760.795/0001-97, com endereço à Rua Lima Barreto, 29 A, Vila Monumento, CEP 01552-020, São
Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Telefônica Brasil
S/A . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 2.476.783,19, devidamente atualizada, sob pena de
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 29 de março de 2019. 15 e 16/08

11ª Vara Cível do Fórum Central Cível/SP - Processo nº: 1061458-02.2017.8.26.0100 - Classe – Assunto:
Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços - Requerente: Escola Domus Sapientiae Ltda - Requerido:
Erika Vanessa de Lira Costa. Vistos. Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a
localização da parte ré, defiro a citação editalícia requerida à fl. 174, servindo a presente decisão como edital.
Este Juízo FAZ SABER a Erika Vanessa de Lira Costa, domiciliada em local incerto e não sabido, que lhe foi
movida Ação de Cobrança por Escola Domus Sapientiae Ltda, alegando em síntese: o réu deve a importância
de R$ 12.752,53 (junho/2017), referente a serviços educacionais prestados à sua filha em 2012. Encontrando-
se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente sua contestação, sob pena de ser considerado revel e serem presumidas verdadeiras as alegação
de fato formuladas pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC. No silêncio, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias.
Recolha a parte autora as custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 180,18, providenciando, no
mais, a publicação do edital em jornais de grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez)
dias. Intimem-se. São Paulo, 6 de agosto de 2019. Luiz Fernando Pinto Arcuri - Juiz de Direito. 15 e 16/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0039002- 
17.2013.8.26.0100 - 652/13.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). VIVIAN LABRUNA CATAPANI, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Roque Dotti Neto, Carmen Dotti, 
Daniel Constance Martins, José Atílio Salazar Martins, Gilda Aparecida Caliani Martins, Victória Masili Dotti, Alexandre Minha 
(espólio) e Matilde Minha (espólio), réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que Daibase Comércio e Indústria LTDA ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de 
domínio do imóvel localizado na Av. Elisio Teixeira Leite 192, Vl. Brasilândia, 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. [15,16] 
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MARILAN ALIMENTOS S.A.
CNPJ 52.034.139/0001-50 - NIRE 35.300.116.739

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Aos 03/06/2019, às 10h, na sede em Marília/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Rodrigo Garla - Presidente; José Ge-
raldo Garla - Secretário. Deliberações unânimes: Aprovada a eleição do Sr. Delossil Costa de Oliveira, RG SSP/RS 
20.416.954-26 e CPF 545.553.700-82, residente e domiciliado em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Comercial, 
com mandato a partir de 05/06/2019 até 30/04/2020, conforme Termo de Posse. Encerramento: Nada mais. Marília, 
03/06/2019. JUCESP nº 430.165/19-5 em 12/08/2019.

Isec Securitizadora S.A. - CNPJ/MF Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE Nº 35.300.340.949
Extrato da Ata de Assembléia Geral Extraordinária de 06.08.2019

Data, Hora e Local: 06.08.2019, às 11 horas, na sede, Rua Tabapuã, 1.123, conjunto 215, Itaim Bibi, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do ca-
pital social. Mesa: Presidente - Fernando Pinilha Cruz, Secretária - Fabiana Ferreira. Convocação: Dispensada. Deliberação Aprovadas: (i) Al-
teração do artigo 3º do Estatuto Social: “Artigo 3º: A Companhia tem por objeto social: (a) a aquisição e securitização de créditos imobiliários 
e do agronegócio passíveis de securitização; (b) a emissão, colocação e distribuição, junto ao mercado financeiro e de capitais, de Certifica-
dos de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) ou de qualquer outro título de crédito ou valor 
mobiliário compatível com suas atividades, observados os procedimentos estabelecidos pelos normativos aplicáveis, mais precisamente pela 
Instrução CVM 414 de 30.12.2004 e a Instrução CVM 600 de 1º.08.2018, ambas conforme alteradas; (c) a realização de negócios e a presta-
ção de serviços relacionados às operações de securitização de créditos imobiliários, créditos do agronegócio e emissões de CRI e CRA; e (d) a 
realização de operações de hedge em mercados derivativos visando a cobertura de riscos na sua carteira de créditos imobiliários e do agro-
negócio. § Único: Estão incluídas no objeto social da Companhia, as seguintes atividades: (a) a aquisição de créditos imobiliários e de crédi-
tos do agronegócio; (b) gestão e administração de créditos imobiliários e de créditos do agronegócio, próprios ou de terceiros; (c) a aquisição 
e a alienação de títulos de crédito imobiliários e de títulos de crédito do agronegócio; (d) a emissão, distribuição, recompra, revenda ou resga-
te de valores mobiliários de sua própria emissão no mercado financeiro e de capitais; (e) a prestação de serviços envolvendo a estruturação 
de operações de securitização próprias ou de terceiros; (f) a realização de operações nos mercados de derivativos visando a cobertura de ris-
cos; e (g) a prestação de garantias para os valores mobiliários por ela emitidos. (ii) Alteração do artigo 15º do Estatuto Social: “Artigo 15: A Di-
retoria será composta por até 04 membros, dos quais, 1 será o Diretor Presidente, 1 será o Diretor de Relação com os Investidores e 1 será o 
Diretor sem designação especifica e 1 será o Diretor de Distribuição, sendo permitido o acumulo de funções pelo(s) Diretor(s), os quais serão 
eleitos e destituíveis a qualquer tempo por deliberação dos Conselheiros, por meio de Reunião de Conselho de Administração. (iii) Consolidar 
o Estatuto Social. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 06.08.2019. Fernando Pinilha Cruz - Presidente da Mesa, Fabiana 
Ferreira - Secretária Acionista: Isec Participações Ltda. JUCESP nº 430.375/19-0 em 13.08.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Construform Construções e Comércio Eireli - CNPJ/MF Nº 15.262.225/0001-93 - NIRE 35.601.822.799
Redução de Capital Social 

por ser Excessivo em Relação ao Objeto da Empresa.
Deliberação: O Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, decide nos termos do artigo 
1.082, inciso II da Lei 10.406/02, reduzir o capital social, inteiramente integralizado, que passará de R$ 3.000.000,00 
reduzindo o para R$ 100.000,00, visto que ser excessivo em relação ao objeto da empresa. Para os efeitos do § 1º, do 
artigo 1.084 da Lei 10.406/02, o arquivamento da Alteração Contratual resultante se dará no prazo de 90 dias contados 
da publicação deste extrato. O montante da presente redução será devolvido ao titular Willians Fernando Romanini.

RUMO MALHA PAULISTA S.A.
CNPJ nº 02.502.844/0001-66

LICENÇA PRÉVIA
A RUMO MALHA PAULISTA S.A. torna público que requereu à CETESB - Companhia Estadual do Estado de São Paulo - a Licença 
Prévia para implantação do contorno ferroviário EF-364, com extensão aproximada de 60 km e interceptando os municípios de 
São José do Rio Preto, Cedral e Mirassol, no estado de São Paulo. 

Renata Twardowsky Ramalho - Gerência de Meio Ambiente

Aguassanta Participações S.A. - CNPJ nº 07.198.897/0001-59 - NIRE 35.300.320.484
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente, nos termos do artigo 124 da Lei n° 6.404/1976, ficam convocados os Srs. acionistas para se reunirem em AGE, a ser realizada no dia 27/08/2019,
às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16° andar, Sala 08, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre: (i) Análise e ratificação da
contratação, efetuada pelos administradores da Companhia, dos peritos responsáveis pela avaliação do patrimônio líquido da Companhia, bem como pela
elaboração do respectivo laudo de avaliação; (ii) Análise e aprovação do protocolo e justificação de cisão parcial da Companhia com a versão da parcela
cindida para uma nova companhia a ser constituída por força da cisão parcial, celebrado em 14/08/2019; (iii) Análise e aprovação do laudo de avaliação do 
patrimônio líquido da Companhia a ser cindido e incorporado por uma nova companhia; e (iv) Aprovar a operação de cisão parcial da Companhia. 
SP (SP), 16/08/2019. Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente do Conselho de Administração.
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ISEC SECURITIZADORA S.A.
(SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A. A PARTIR DE 01/09/2017)

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 6ª, 8ª, 30ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da 
ISEC SECURITIZADORA S.A. Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 6ª, 8ª, 30ª e 31ª 
Séries da 1ª Emissão da ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A. (sucessora por incorporação da ISEC Brasil Securitizadora 
S.A. desde 01/09/2017) (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos dos respectivos Termos de Securitização 
dos Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 5ª, 6ª, 8ª, 29ª, 30ª e 31ª Séries (“Termos de 
Securitização” e “Emissões”, respectivamente) a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de 
CRI, a realizar-se no dia 05 de setembro de 2019, às 11 horas, na Rua Tabapuã, 1123 – 21º andar, conjunto 2015, Itaim 
Bibi – São Paulo – SP, para deliberarem sobre: (i) a autorização para promover a alteração das Contas Arrecadadoras 
conforme previstas nos Termos de Securitização, de modo que os recursos oriundos da cessão fi duciária de direitos 
creditórios sejam arrecadados diretamente em conta de titularidade da Securitizadora; (ii) a autorização para que a 
Devedora altere os dados da Conta da Financiada, prevista nos respectivos Instrumentos Particulares de Contrato de 
Financiamento Imobiliário das Emissões, conforme carta enviada pela Ginco Urbanismo Ltda. datada de 26 de julho de 
2019; e (iii) a autorização à Securitizadora para, em conjunto com o Agente Fiduciário, realizar todos os atos e celebrar 
todos e quaisquer documentos que se façam necessário para implementar o deliberado acima, incluindo, mas não se 
limitando, a celebração dos aditamentos pertinentes. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia 
por procuração, emitida por instrumento público ou particular, há no máximo 12 meses, acompanhada de cópia de 
documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verifi cação dos 
poderes. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de fi rma ou abono bancário do signatário. 
Para que a verifi cação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os instrumentos 
de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à 
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.
com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em 
suas sedes, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia, devendo 
apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos 
documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. 

São Paulo, 15 de agosto de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A. 15 e 16/08

Ligue:
3258-1822
3258-0273



Esporte
Jornal O DIA SP

São Paulo, sexta-feira, 16 de agosto de 2019

Matheus Leist disputa etapa no
desafiador circuito de Pocono
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Adventure Camp e Desafio das Serras
Brasil agitaram o fim de semana

O fim de semana foi de bas-
tante esporte e emoção no Par-
que Estadual do Juquery, em
São Paulo. O Adventure Club
realizou no sábado (10) a se-
gunda etapa do Adventure
Camp, o mais tradicional cir-
cuito de corrida de aventura do
país, e no domingo (11) o De-
safio das Serras Brasil, corri-
da disputada em  terrenos de
montanha. As duas competi-
ções reuniram centenas de par-
ticipantes e mostraram o cres-
cimento das provas em conta-
to com a natureza, em especi-
al no local escolhido, último
fragmento de cerrado da re-
gião Metropolitana de São
Paulo. Beleza natural, muita
disputa e um sol para cada um
marcaram os dois eventos.

No sábado, o Adventure
Camp foi a a tração. Após a pri-
meira etapa no Parque Estadual
Caminhos do Mar, a competição
reuniu duplas, quartetos e solo
em um percurso com orientação
(navegação com mapa e bússo-
la), trekking, canoagem, moun-
tain bike e técnicas verticais.
Foram dois percursos, Pró, com
100 km, e Light, com 30 km.

Na Pró, o melhor tempo no
geral foi da equipe Ariranha
(dupla masculina), com chegada

às 13h52mi 45seg, seguida dos
quartetos mistos Quasar Lontra, às
14h09min11seg, e Lobo Guará,
14h33min59seg. Na Light, a primei-
ra colocação foi da Rosa dos Ventos,
chegando às 12h26min; seguida pela
Mandaju-Sabesp, 12h32min52seg, e
Timão e Pumba, 12h42min58seg.
Resultados completos no
www.adventurecamp.com.br/
?page_id=69. 

“Foi uma prova muito alto
astral, sol e que agradou bas-
tante aos atletas. Foi uma pro-
va bem estratégica e rápida.
Todas terminaram bem e qua-
se todas terminaram a etapa”,
destacou Sérgio Zolino, dire-
tor-geral do Adventure Camp. A
próxima etapa do Circuito Ad-
venture Camp será no dia 26 de
outubro,  em Mogi das Cruzes

Desafio das Serras Brasil
Edição Especial

O domingo reservou as tri-
lhas e estradas para o Desafio
das Serras Brasil Edição Espe-
cial. O evento, destinado aos
atletas da categoria solo em
distâncias de 6, 12 e 21 km, 
masculino feminino e máster,
exigiu bastante dos atletas, em
especial pelo calor. A prova e
21 km foi vencida por José
Luiz Silva Gomes, com o tem-

po de 1h46min45seg, seguido
por Diego Tales da Silva, com
1h47min38seg, e José Olivei-
ra Jr., em 2h06min17seg.

No feminino, a mais rápida
na meia maratona foi Lívia Aba-
de Folha Augusto, com  o tem-
po de 2h27min51seg. A vice-
campeã foi Maria José Prudên-
cio, em 2m28min06seg, en-
quanto Thatiane de Lima Ribei-
ro ficou com o terceiro lugar,
2h47min09seg.

Calendário Adventure
Club 2019

Ultramaratona de Montanha
Desafio das Serras Ultramara-

tona
20, 40 e 80Km
07 e 08 de Setembro / 2019
Parque Estadual Intervales / SP
Corrida de Aventura
Adventure Camp
Pró (50 a 70Km) e Light

(30Km)
26 de Outubro
Mogi das Cruzes / SP
As etapas do Desafio das Ser-

ras Brasil, Desafio da Serras Ul-
tramaratona e do Adventure Camp
são realizações do Adventure Club.
Mais informações nos sites
www.desafiodasserrasbrasil.com.br
  e
www.adventurecamp.com.br 

A 95ª Corrida Internaci-
onal de São Silvestre, pro-
gramada para o dia 31 de de-
zembro fechando o ano es-
portivo nacional, está com
inscrições abertas. A mais
tradicional e importante cor-
rida de rua da América Lati-
na, que percorrerá 15 km
pela capital paulista,  rece-
berá inscrições até o dia  22
de novembro, ou até que o
limite de atletas seja atingi-
do. As inscrições deverão
ser feitas pelo site oficial,
www.saosilvestre.com.br, e a
Comissão Organizadora des-
taca que a inscrição é pes-
soal e intransferível, não ha-
vendo possibi l idade de
transferência  para  outro
atleta.

A programação de larga-
das no dia 31 começará mais
cedo, a partir  às 7h25, com
a largada das categorias Ca-
deirantes e  Cadeirantes com
Guia. Em seguida, a partir das
7h40, será a vez da Elite fe-
minino,  f icando para as
8h05min a Elite masculino,
Pelotão C e Pelotão Geral.

Os principais nomes do
país e destaques do exterior
participarão do evento, além
de inúmeros amadores que
fazem a grande fes ta  do
evento. Idealizada pelo jor-
nalista Cásper Líbero no ano
de 1925, a prova chega à sua
95ª edição sem interrupção.
Ela foi realizada até mesmo
durante a Revolução Consti-
tucionalista de 1932 e a II
Guerra Mundial.

A infraestrutura do even-
to é dimensionada para o nú-
mero oficial de inscritos,
cerca de 35 mil, não con-
templando serviços a atletas
sem inscrição (“pipocas”).
Serão sete postos de água,
com volume para atender
somente aos participantes
oficiais. Como consta em
regulamento, não haverá ser-
viços extras e hidratação ex-
cedente para atletas sem ins-
crição.

A entrega de kits aconte-
cerá entre 27 e 30, durante
a EXPO Atleta, que aconte-
cerá m ais uma vez no Palá-
c io  de  Convenções  do
Anhembi (Halls Nobres 2 e
3), na Zona Norte de São
Paulo, localizado na Aveni-
da Olavo Fontoura, 1.209,
Santana. A programação fi-
cou assim: nos dias 27, 28 e
29 de dezembro, das 9h às
20h, e no dia 30 de dezem-
bro de 2018, das 9h às 16h.
Não haverá entrega de kits no

Piloto gaúcho quer um bom desempenho nas últimas quatro provas da Indy, começando pelo traçado de altíssima velocidade
da Pensilvânia

Matheus Leist

A Indy está chegando em sua
reta final da temporada e a 13ª
etapa será disputada em Poco-
no neste final de semana. Pilo-
to da AJ Foyt, o jovem Matheus
Leist acredita que essa é uma
das etapas mais desafiadores e

difíceis da temporada. A prova
também é importante por ser a
“casa” da ABC Supply, princi-
pal patrocinador da equipe e dos
pilotos da AJ Foyt.

“Pocono é realmente um cir-
cuito desafiador. No ano passa-

do, a gente sofreu com o acerto
neste traçado, que é bastante ve-
loz, mas é claro que os pilotos
gostam de grandes desafios e
isso que torna a corrida nesse fi-
nal de semana bem interessante”,
diz Leist, citando que Pocono
tem um traçado diferente dos
ovais, com formato triangular,
que conta com 3 curvas e cerca
de 4km de extensão.

“Tivemos algumas dificulda-
des na etapa passada em Mid-
Ohio, mas estou confiante de que
podemos fazer um bom trabalho
neste final de semana. Estou an-
sioso para ter uma corrida sóli-
da com a equipe. Precisamos de
bons resultados para fechar o ano
e é ótimo ter nessa etapa o gran-
de apoio dos torcedores e con-
vidados da ABC Supply, que é
patrocinador da nossa equipe e
também dessa prova”, completa
Leist, que foi campeão da F3 In-
glesa em 2016 e iniciou sua car-

reira nos EUA no ano seguinte.
O jovem piloto brasileiro

mudou o foco da sua carreira
para os EUA em 2017, ano em
que venceu três corridas na Indy
Lights. Com o bom desempenho
na categoria de acesso, o piloto
entrou para a Indy em 2018 na
Foyt e foi uma das revelações da
temporada, com destaque para o
terceiro lugar no grid da estreia
em São Petersburgo. Na atual
temporada, o piloto gaúcho teve
seu maior destaque no GP de In-
dianápolis, onde conquistou um
quarto lugar no circuito misto
sob chuva.

Os treinos serão apenas no
sábado, a partir das 10h30 (ho-
rários de Brasília). O classifica-
tório acontece no mesmo dia às
13h30 e a última sessão de trei-
nos será às 17h. No domingo, a
prova terá largada às 15h45 com
transmissão ao vivo do BandS-
ports e do DAZN. 

Copa HB20

A quarta etapa da Copa HB20,
marcada para  o dia 18 de agosto
em Santa Cruz do Sul (RS), já
entrou para a história da cate-
goria antes mesmo de ser ini-
ciada. O encontro no interior
gaúcho registrará o maior grid
do campeonato desde seu iní-
cio, em abril. Na ocasião, em
Campo Grande, 21 carros ali-
nharam para a primeira rodada
dupla da história; na próxima
semana, serão 30 os carros no
Rio Grande do Sul.

Esse interesse crescente na
Copa HB20 é um reflexo do que
vem acontecendo dentro da pis-
ta: competição de alto nível em
ambas as classes (Pro e Super)
em um dos melhores pacotes
custo/benefício do mercado:
com apoio de fábrica, fornece-
dores oficiais e transmissão das
etapas ao vivo na televisão a um
custo de 180 mil ao ano - que
pode ser diluído em dois no caso
da formação de uma dupla - fez a
Copa HB20 cair no gosto de pi-
lotos e público.

“A cada etapa, chegam mais
dois ou três HB20 zero quilô-
metro para serem transformados.
E todos na oficina trabalham em
tempo recorde para deixar eles
prontos para competir , pois a
cada três carros que chegam, são
seis interessados que aparecem
e as vagas são preenchidas rapi-
damente. Inclusive neste momen-
to estamos transformando mais
HB20s para a etapa de Santa Cruz
do Sul. Levaremos 31 carros ao
total, mas um ficará de reserva”,

destaca Daniel Kelemen, da H
Racing Garage.

“Queremos crescer e manter
o nível de excelência na prepa-
ração dos carros apresentado
até aqui - a gente pode contar
nos dedos de uma mão os pro-
blemas mecânicos nas três eta-
pas disputadas até aqui. Nenhum
piloto deixou de treinar ou cor-
rer por quebra, o que é uma pro-
va da qualidade da nossa equipe”,
ressalta Daniel. 

A procura pela Copa HB20
vem sendo tanta que a H Racing
Garage, organizadora do campe-
onato, se viu obrigada a promo-
ver um Dia de Degustação no iní-
cio deste mês em Interlagos para
dez pilotos, que tiveram 25 mi-
nutos cada para conhecer o car-
ro. Alguns vislumbram já dispu-
tar as duas últimas etapas de
2019, enquanto outros já decla-

raram a intenção de competir na
próxima temporada. 

“Estamos muito felizes com
o crescimento e todo esse inte-
resse tão grande logo de cara.
Pensamos com cuidado nesse
pacote onde o piloto só precisa
se preocupar em pilotar e apren-
der a um preço acessível - isso
só melhora com o fato de ele
poder ativar seus patrocinadores
com ações de pista em um gran-
de evento e também na transmis-
são ao vivo pela televisão”, des-
taca Kelemen, da H Racing Ga-
rage, referindo-se ao fato de a
Copa HB20 competir junto da
Copa Truck, um dos campeona-
tos mais populares do Brasil, e
do Mercedes-Benz Challenge.

Prova disso é o fato de a Copa
HB20 ter 17 empresas patroci-
nando e apoiando (Hyundai, Mo-
bil, Movida, Hyundai Financia-

mentos, Gabardo, Auto Avaliar,
HDI Seguros, Dealernet, Brazzo,
Webmotors, Mobis, Pirelli, Pro
Tune, Beta Ferramentas, Real Ra-
diadores, Hipper Freios e Tecpa-
ds). “Além do lado de competi-
ção, a ideia é também usar o cam-
peonato como uma plataforma
de relacionamento. Depois do
sucesso das primeiras etapas, al-
gumas empresas já começaram a
aumentar suas ativações. Um
bom exemplo é a Movida, que
proporciona descontos aos pilo-
tos na locação de carros e leva
para o autódromo trikkes, pati-
netes e bicicletas elétricas - que
renderam até uma divertida cor-
rida entre os pilotos”, comple-
menta Kelemen.

Restando mais cinco etapas
até o fim do ano (Santa Cruz do
Sul/RS, Cascavel/PR, Velopark/
RS, Goiânia/GO e Interlagos/
SP), a Copa HB20 trabalha com
um número na cabeça: 30. “Esse
é o número máximo que teremos
no grid por enquanto. Vamos in-
troduzir os carros que estão em
montagem final na próxima eta-
pa e trabalhar com esse número
de carros, que conseguimos
atender tranquilamente na H Ra-
cing”, completa Kelemen.

A Copa HB20 tem como pa-
trocinadores Hyundai, Mobil,
Movida, Hyundai Financiamen-
tos, Gabardo,  Auto Avaliar,  HDI
Seguros, Dealernet, Brazzo , We-
bmotors e Mobis, além do apoio
de Pirelli, Pro Tune, Beta Ferra-
mentas, Real Radiadores, Hipper
Freios e Tecpads.
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Copa HB20 é o campeonato de
maior crescimento no Brasil
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95ª Corrida
Internacional de

 São Silvestre abre
inscrições

Novo horário, largando mais cedo, beneficiará atletas
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95ª Corrida Internacional de São Silvestre

dia da prova nem mesmo
após a mesma, conforme re-
gulamento.

Acessos
A 95ª Corrida de São Sil-

vestre terá um esquema es-
pecial de acesso à largada e
chegada, visando assegurar
mais facilidade aos atletas
oficialmente inscritos, e in-
formar ao público que pre-
tende acompanhar a corrida.
Este esquema será ampliado
em relação ao ano passado
em infraestrutura e em tem-
po com a intenção de blo-
quear ainda mais os pipocas
e privilegiar os inscritos.
No período das 5h às 10h
serão permit idos  apenas
atletas com número de pei-
to  em seus  respect ivos
acessos. 

Todas as áreas serão res-
tritas a corredores oficial-
mente inscritos e usuários
locais. Não será permitida a
presença de acompanhantes
ou carrinhos e outros itens
que não fazem par te  do
evento. 

O Comitê Organizador
pede gentilmente que atle-
tas sem inscrição não com-
pareçam, pois não há como
dimensionar os serviços e o
consumo excessivo pode
gerar a falta de serviços e
hidratação para os inscritos.
E destaca que essas dinâmi-
cas estão sendo implantadas
para melhor atender  aos
at le tas  inscr i tos  of ic ia l -
mente.

Percurso
O percurso de 15 km

passa por alguns dos princi-
pais pontos turísticos da ci-
dade de São Paulo, com lar-
gada na Avenida Paulista,
próximo ao número 2000, e
chegada em frente ao prédio
da Fundação Cásper Líbero,
também na Avenida Paulis-
ta, 900.

A 95ª Corrida Internaci-
onal de São Silvestre é uma
propriedade da Fundação
Cásper Líbero/FCL, realiza-
ção do site Gazeta Esporti-
va, com transmissão exclu-
siva TV Gazeta e da TV Glo-
bo. Apoio especial do Go-
verno do Estado de São Pau-
lo e da Prefeitura da Cidade
de São Paulo. A supervisão
técnica é da IAAF, CBAt,
FPA e AIMS e a organiza-
ção técnica  da Yescom.
Mais informações no site
o f i c i a l ,
www.saosilvestre.combr
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Adventure Camp e Desafio das Serras Brasil


