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3,35 milhões de desempregados
procuram emprego há pelo menos 2 anos
CCJ do Senado define calendário
para votar Previdência
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Empresas ampliam faturamento em até
15% com programa de capacitação
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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 protestos em Hong Kong se acalmem.
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Previsão do Tempo
Sexta: Dia de sol,
com nevoeiro ao
amanhecer. As nuvens aumentam no
decorrer da tarde.

Manhã

Tarde

24º C
9º C

Noite

Adoção e acolhimento
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou na quinta-feira (15) o Sistema Nacional de
Adoção e Acolhimento. A ferra-

menta auxilia juízes de varas da
infância em todo o país na condução 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 Crianças 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 Criança e do Adolescente (ECA).
O programa também emitirá
alertas de cumprimento dos
prazos processuais das adoções e comunicará aos interessados na adoção sobre atualizações de cadastro.
De acordo com o presidente
do CNJ, ministro Dias Toffoli, o
Sistema Nacional de Adoção pretende agilizar a reintegração familiar das crianças que estão em
abrigos.
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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 semana. Piloto 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, principal patrocinador da equipe e dos pilotos da AJ Foyt.
“Pocono é realmente um
circuito desafiador. No ano
passado, a gente sofreu com o
acerto neste traçado, que é
bastante veloz.
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Uso de energia solar em
prédios públicos é tema
de seminário
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Dólar fecha abaixo de
R$ 4; bolsa cai para menos
de 100 mil pontos
Um dia depois de fechar no
maior valorem três meses, o dólar comercial recuou na quintafeira (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 segundo

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 recessão global.
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Adventure Camp e Desafio
das Serras Brasil agitaram
o fim de semana
O fim de semana foi de bastante esporte e emoção no Parque Estadual do Juquery, em
São Paulo. O Adventure Club
realizou no sábado (10) a segunda etapa do Adventure Camp, o
mais tradicional circuito de corrida de aventura do país, e no
domingo (11) o Desafio das
Serras Brasil, corrida disputada em terrenos de montanha. As

duas competições reuniram
centenas de participantes e
mostraram o crescimento das
provas em contato com a natureza, em especial no local
escolhido, último fragmento
de cerrado da região Metropolitana de São Paulo. Beleza
natural, muita disputa e um sol
para cada um marcaram os
dois eventos.
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95ª Corrida Internacional
de São Silvestre
abre inscrições

Matheus Leist

Copa HB20 é o
campeonato de maior
crescimento no Brasil

EURO
Compra: 4,42
Venda:
4,42

Copa HB20

Foto/Rodrigo Ruiz

Turismo
Compra: 3,97
Venda: 4,21

Página 5

Matheus Leist disputa
etapa no desafiador
circuito de Pocono

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 categoria
antes mesmo de ser iniciada. O
encontro no interior gaúcho registrará o maior grid do campeonato
desde seu início, em abril. Na ocasião, em Campo Grande, 21 carros alinharam para a primeira rodada dupla da história; na próxima semana, serão 30 os carros
no Rio Grande do Sul. Página 8

DÓLAR

Bolsonaro analisará possíveis
vetos a projeto de abuso
de autoridade

Esporte

Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 3,98
Venda: 3,98

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 períodos mais curtos está diminuindo, mas tem crescido nos mais
longos. Parte delas pode ter
conseguido emprego, mas outra aumentou seu tempo de
procura para os dois anos”,
avalia a analista da PNAD
Contínua Adriana Beringuy.
(Agencia Brasil)

Foto/ Sérgio Shibuya

Trump quer
solução em
Hong Kong
antes de
acordo com
a China

Foto/Arquivo/ABr

Mauricio Macri, atual presidente e candidato à reeleição
na Argentina, e Alberto Fernández, principal opositor e forte
concorrente 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 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 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 riscopaís também diminuiu, chegando a 1.791 pontos, contra os
1.946 do fechamento de quarta-feira.
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CNJ lança Sistema
Nacional de Adoção
e Acolhimento

Foto/ Action Sports

Tensão na
Argentina
diminui após
conversa
entre Macri
e Fernández

Um contingente de 3,35
milhões de desempregados no
país procura trabalho há pelo
menos dois anos. Isso equivale a 26,2% (ou cerca de uma
em cada quatro) pessoas no
total de desocupados no Brasil. 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 Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Segundo os
dados, no segundo trimestre de
2018 o contingente de desem-

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 inscrições 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 atletas seja atingido. As inscrições
deverão ser feitas pelo site oficial, www.saosilvestre.com.br, e
a Comissão Organizadora destaca que a inscrição é pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de transferência para
outro atleta.
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Uso de energia solar em prédios
públicos é tema de seminário
www.cesarneto.com
M Í D I A S - Coluna (diária) de política do jornalista Cesar
Neto, publicada na imprensa desde 1993. Em São Paulo (SP), no
jornal “O Dia” (3º mais antigo dos diários). Na Internet desde
1996, www.cesarneto.com é um dos pioneiros no Brasil. No
Twitter, @CesarNetoReal
+
CÂMARA (SP) Se o vereador-presidente Tuma (PSDB) conseguir adaptar o Regimento pro general e vice-Presidente Mourão 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 quase impossível
+
ASSEMBLEIA (SP) Deputado Gil Diniz (líder PSL) é tão
fiel ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, que se precisar ajudar 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 ‘carro’ 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 Autoridade’ (pra punir até com prisão até magistrados) pode provocar uma guerra civil. Por isso, Bolsonaro pode vetar (ainda que
parcialmente) pra que até as Forças Armadas não precisem intervir Constitucionalmente
+
PARTIDOS (BR) - Se o rol das confissões (via colaborações premiadas) do poderoso Palocci (ex-PT) for comprovadamente verdadeiro, acabou pra pros ex-Presidentes Lula e Dilma,
além da atual presidenta (do partido) Gleise e até orgânicos figuras que foram poderosas
+
HISTÓRIAS - ”Nada a Perder ou Tudo a Ganhar” ? Eis a questão da parte 2 do filme biográfico de Edir Macedo, uma vez que
se tornou um dos homens mais poderosos do Brasil; somando
Universal (igreja), Record (tv), mais o PRB (REPUBLICANOS)
+
E D I T O R - A coluna (diária) de política do jornalista Cesar
Neto tornou-se um referencial das liberdades possíveis. Recebeu a Medalha Anchieta (Câmara Municipal de São Paulo) e o
Colar de Honra ao Mérito (Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo). EMAIL cesar@cesarneto.com

cesar@cesarneto.com
Jornal
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tunidade única para discutir a
descentralização e as demandas
do setor”, comentou a diretorapresidente da Cetesb, Patrícia
Iglecias.
O objetivo do levantamento
é que as 12.864 edificações próprias do Estado apontadas pelo
estudo sejam abastecidas por
energia solar. O uso da energia
fotovoltaica promove o conceito de cidades sustentáveis e inteligentes, além de ter potencial de gerar uma economia de R$
12,5 milhões por mês para os
cofres públicos.
O seminário faz parte do
Convênio de Cooperação Técnica entre a Secretaria e o BID firmado para desenvolver, demonstrar e impulsionar a geração distribuída com energia renovável

por meio do uso de energia solar 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 seminário foram apresentados os
resultados obtidos até o momento pela consultoria contratada, o Consórcio NipponCobrape, denominado “Apoio
ao Governo do Estado de São
Paulo no desenvolvimento de
conhecimento, informações e
ferramentas para disseminar o
uso de sistemas de energia solar fot ovoltaica em edifícios

públicos no Estado”.
“São Paulo guia o desenvolvimento do Brasil, da América
Latina e pode ser exemplo, por
isso escolhemos o Estado”, disse 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 Excepcionais) de Guaíra e São Vicente,
entre outros, estão disponíveis
neste link.
Os recursos do convênio
provêm do mecanismo de cofinanciamento para Energias Renováveis e Eficiência Energética (CORE) assinado entre a
Agência Japonesa de Cooperação Internacional (JICA) e o BID
em abril de 2016.

Travessia Santos/Guarujá
agora conta com sete balsas
O sistema de travessia Santos/Guarujá, o mais movimentado do Estado, conta agora com
sete balsas. A sétima embarcação foi entregue pela Dersa
(Desenvolvimento Rodoviário
S/A) em 29 de julho.
A FB-11 recebeu raspagem do
casco, novos eixos e buchas, novos equipamentos de salvatagem,
nova pintura e quatro novos motores, que fazem parte de um total
de 30 motores zero quilômetro
adquiridos no início do ano pela
atual gestão da Empresa, com investimento de mais de R$ 10 milhões 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 devidamente vistoriada e autorizada pela Marinha do Brasil. A balsa tem capacidade para transportar até 36 veículos.

Foto/Governo do Estado de São Paulo
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Iniciativas para impulsionar
a geração de energia renovável
nortearam os debates do 2º Seminário Sistemas de Energia
Solar Fotovoltaica em Prédios
Públicos do Estado de São Paulo, na terça-feira (13). Promovido pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São
Paulo, o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) e o
Consórcio Nippon Koei LACCobrape, o evento apresentou os
resultados já obtidos com o uso
de energia limpa.
“Atualmente, existem 51
projetos de energia solar licenciados 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-

Travessia Santos/Guarujá
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 cronograma de reformas estabelecido
pela nova gestão, sendo quatro
balsas e três lanchas. Todas deverão ser concluídas de forma gradativa até o fim do ano,

contemplando todas as travessias administradas pela Empresa.
Durante o Carnaval, em
março deste ano, a Dersa já
havia entregado outras quatro
embarcações, sendo três balsas reformadas (uma para a
Travessia Santos/Guarujá,
uma para a Travessia Cananéia/Ilha Comprida e uma para
a Travessia Iguape/Juréia) e
uma lancha de passageiros
para a Travessia São Sebastião/Ilhabela.
As manutenções têm sido
realizadas à noite, para impactar 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 modernizado a partir de 2020.

Triângulo SP celebra memória
paulistana na Jornada do Patrimônio 2019
O Centro Histórico será palco de evento cultural de valorização da cultura e do patrimônio paulistanos. Uma série
de eventos vão ocorrer no final de semana para celebrar a
memória cultural da cidade de
São Paulo, na região do Triângulo SP.
As ações fazem parte da
“Jornada do Patrimônio
2019”, um grande evento idealizado 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 preservação 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 público terá a oportunidade de conhecer os fatos mais notáveis da
nossa memória, em dez pontos
do Triângulo SP. O roteiro termina no Beco do Pinto - Largo
Pátio do Colégio, onde acontece 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 Triângulo SP, na Rua Líbero Badaró, 293, e percorrendo mais
de 20 pontos icônicos da cidade, onde foram realizadas
gravações de filmes nacionais
e internacionais, com apresentação de Laís Bodanzky.
Para esta ação serão disponibilizadas 50 vagas e as inscrições podem ser feitas neste

link https://form.jotformz.com/
92167041981661
E na tarde de sábado (17), às
15h, acontece o “Grande Cortejo da Memória Paulistana”, um
espetáculo itinerante a céu aberto que percorre o Triângulo SP
– do Pátio do Colégio à Praça
das Artes – apresentando personagens históricos da cultura nacional, conduzido pelo ator Pascoal da Conceição, que interpreta
Mario de Andrade, além de contar
com outros grandes nomes da dramaturgia, como ator Ailton Graça, que interpreta Tebas.

Empreendedorismo: qualificação para
mulheres é oferecida na zona oeste
A Ade Sampa - Agência São
Paulo de Desenvolvimento, entidade vinculada à Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, abre inscrições para a nova turma do
Mais Mulheres, programa que
impulsiona os negócios de empreendedoras da capital. O curso será dividido em seis encontros, que serão realizados no
UniCEU - Centros Educacionais
Unificados, na unidade Jaguaré.
A qualificação é dividida em
três fases que terão como objetivo orientar empreendedoras da
zona oeste da capital para impulsionar 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, empoderamento 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 dessas mulheres, o Programa agrega
diversas orientações de como tirar 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 qualificação, as participantes serão
inspiradas a ter um autoconhecimento de si mesma e de seus
negócios, além de incentivar a
reflexão sobre o mundo empreendedor, abordando as dificuldades e desigualdades que o gênero feminino encontra no merca-

do. Durante a segunda fase, as
candidatas serão imersas na técnica de empreender, a partir de
ferramentas e conceitos de estruturação de negócios. Entre as
atividades desenvolvidas, as empreendedoras terão que identificar as etapas necessárias para a
criação de uma empresa. Já no
último ciclo, as participantes
terão seus negócios acelerados.
Será oferecido orientação técnica para a dificuldade específica de cada empreendedora, auxiliando o desenvolvimento do
negócio.
Com base na metodologia
“The Studio”, desenvolvida em
parceria com o Conselho Britânico, o programa auxilia na qualificação das empreendedoras
com trabalho em equipe e interação 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 necessária, a aceleradora B2 Mamy contribui para a terceira e última
fase do evento denominada de
“aceleração com mentoria”.
Com a contribuição da empresa, a empreendedora desenvolverá competências e habilidades
para melhorar seu negócio.
Para participar dessa edição,
serão selecionadas mulheres
que tenham intenção de desenvolver um plano de negócios e/
ou um empreendimento ou que
já estejam empreendendo e busquem aprimorar seus negócios.
As interessadas devem se
inscrever pelo link até 21 de
agosto: http://bit.ly/
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 Rodovia Mais Segura, que teve a mobilização de 19.980 policiais
militares em todo o Estado. As
ações começaram à meia-noite
desta quarta-feira (14) e contaram com 8.853 viaturas, distribuídas em 2,4 mil locais.
Ao todo, foram mais de 300

pontos de bloqueios nas estradas, entre marginais e acessos às
rodovias estaduais e federais de
São Paulo. Também deram suporte à operação onze helicópteros,
por meio do patrulhamento aéreo.
Equipes do policiamento ostensivo (Baep, Força Tática e
policiamento territorial), com
apoio do policiamento de choque, 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 documentação e das condições dos veículos para trânsito na rodovia por
equipes do Comando de Policiamento Rodoviário e da Polícia
Rodoviária Federal.

Nas vias urbanas da capital, a
fiscalização foi realizada pelo Comando de Policiamento de Trânsito. A operação resultou em 184
presos, 13 menores apreendidos e
110 procurados capturados.
Os policiais vistoriaram
24.327 veículos, com a recuperação de 51 automóveis e 21
armas apreendidas durante a
operação.
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Mercado financeiro reduz previsão
para déficit nas contas públicas
Instituições financeiras consultadas pelo Ministério da Economia 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 primário é formado por receitas menos despesas, sem considerar os
gastos com juros.

Os dados constam da pesquisa Prisma Fiscal, elaborada pela
Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia,
com base em informações do
mercado financeiro.
Para alcançar a meta, o governo já bloqueou R$ 33,4 bilhões 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 primário para 2020 é de R$ 124,1 bilhões.
A mudança na projeção para
as contas públicas ocorreu porque as instituições preveem menos despesas, de R$ 1,415 trilhão para R$ 1,412 trilhão. A
previsão para as receitas líquidas passou de R$ 1,308 trilhão
para R$ 1,307 trilhão, neste ano.
Para 2020, a previsão de receita líquida do Governo Central
é R$ 1,398 trilhão, contra R$
1,399 trilhão prevista no mês

passado. No caso da despesa total, a projeção ficou em R$
1,473 trilhão, ante R$ 1,478 trilhão, previsto em julho.
A pesquisa apresenta também a projeção para a dívida bruta do Governo Central, que, na
avaliação das instituições financeiras, deve ficar em 78,5% do
Produto Interno Bruto (PIB, a
soma de todas as riquezas produzidas pelo país), neste ano. A
previsão anterior era 78,75% do
PIB. Para 2020, a estimativa ficou 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 Lúcia Bastos nasceu de uma vocação natural. Aos 21 anos de idade, a alagoana começou a produzir brincos e colares em casa
e, de forma despretensiosa, passou a vender as peças para amigos e conhecidos. Hoje, aos 32
anos de idade, Lúcia que é formada em administração, tem
uma pequena fábrica em Maceió
(Alagoas) com produção reconhecida de brincos, anéis, colares e, mais recentemente, sandálias.
Com formação técnica em
design de joias, Lucia é responsável por todo o desenho das
peças de seu ateliê. A partir deles, sua equipe de 30 funcionários trabalha na produção, no
controle de qualidade e nas vendas das bijuterias.
Com o desejo de melhorar a
qualidade de sua produção e alavancar seu negócio, o ateliê Lúcia Bastos é um dos participantes do atual ciclo do Programa
de Apoio à Competitividade das
Micro e Pequenas Indústrias
(Procompi) em Alagoas. O programa, uma parceria da Confederação Nacional da Indústria
(CNI) com o Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), capacita empresas industriais de pequeno
porte para que elas elevem a produtividade 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 Competitividade das Micro e Pequenas
Indústrias (Procompi) afirmam
ter implementado novos processos, 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 representam 19 segmentos industriais e estão distribuídas entre 22
estados brasileiros. Até agora,
927 empresas concluíram os
projetos e responderam ao balanço parcial.
De acordo com esse balanço, 677 empresas implementaram ações de inovação ao longo
do programa. Outras 535, de
meio ambiente. Dentro do conjunto de empresas, 144 participaram de ações voltadas especificamente para a redução de seu
custo de produção e o resultado
também foi positivo: com redução média de 34% nesse custo.
Os dados serão apresentados
durante o 4º Encontro Nacional de Gestores do Procompi,
que será realizado na quintafeira (15) e na sexta-feira, em
Maceió (AL). Durante o evento, gestores do programa vão
apresentar resultados, discutir
melhorias e os próximos passos do convênio.
O gerente-executivo de Política Industrial da CNI, João
Emílio Gonçalves, afirma que o
diferencial do Procompi é atender 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 crescimento econômico.
“Durante o encontro de gestores, vamos discutir tendências do setor das micro e pequenas indústrias e do mercado para
que a próxima edição do programa contribua para o crescimento desse segmento”, afirma Gonçalves.
Investimento
A atual edição do Procompi
investe R$ 1,3 milhão no desenvolvimento de seis projetos, totalizando 104 empresas beneficiadas 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 Indústrias do Estado do Alagoas
(Fiea) e o Sebrae-AL.
A empresa de Lúcia Bastos
é atendida especificamente pelo
projeto voltado para o desenvolvimento de micro e pequenas
indústria do setor têxtil da região metropolitana de Maceió
e do Agreste Alagoano. Dentro
desse projeto, ao todo, 17 confecções são beneficiadas com
consultorias que buscam não
apenas ampliar sua competitividade no mercado, mas estimular a cooperação entre elas,
permitindo que o setor se organize como um todo.
Os empresários alagoanos

do setor passaram por consultorias sobre negócios; adequação
de maquinas e equipamentos;
tratamento de resíduos; modelagem; balanceamento do fluxo de
produção; gestão financeira; gestão da inovação; gestão empresarial; e saúde e segurança no
trabalho.
Em termos de produtividade,
o conjunto de empresas atendidas pelo projeto na área têxtil
relatou um crescimento de
41,67%. Em termos de resultados qualitativos, percebeu-se a
criação de uma cultura em torno da segurança do trabalho, o
que promoveu benefícios dentro
e fora das empresas.
Faturamento
Segundo o presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário, da Confecção de Roupas Íntimas e da Fabricação de Bijuterias e de Joalheria do Estado de
Alagoas (Sindivest), Francisco
Acioli, o impacto atinge não apenas a capital, mas também o interior. De acordo com ele, as
empresas que participam do projeto aumentam o seu faturamento entre 10% e 15% e ampliam
sua carteira de clientes.
“O associado mudou sua visão de negócios. Vemos isso em
Maceió, em Palmeira dos Índios, em Murici. É uma transformação da mentalidade empresarial, com valorização profissional, humanização das equipes.
Os negócios estão ganhando espaço fora de Alagoas também, já
que hoje algumas dessas empresas fazem negócios com Pernambuco, 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 Crédito, divulgado na quinta-feira (15)
pela Secretaria do Tesouro Nacional. As garantias são executadas pelo governo federal quando um estado ou município fica
inadimplente em alguma operação de crédito. Nesse caso, o
Tesouro cobre o calote, mas retém repasses da União para o

ente devedor até quitar a diferença, cobrando multa e juros.
Nos sete primeiros meses
deste ano, a União já quitou R$
4,618 bilhões de dívidas em atrasos de entes subnacionais. Desse total, R$ 2,266 bilhões couberam a Minas Gerais e R$
2,082 bilhões ao estado do Rio,
os principais inadimplentes.
Em 2016, 2017 e 2018, o
Tesouro cobriu, respectivamente, 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
Te s o u r o s ã o d e s c o n t a d a s
dos repasses da União aos
entes federados – como receitas dos fundos de participação e Imposto sobre
Circulação de Mercadorias

e Serviços (ICMS), dentre
outros. Sobre as obrigações em
atraso incidem juros, mora e
outros custos operacionais referentes ao período entre o vencimento da dívida e a efetiva honra 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 estado do Rio de Janeiro ao pacote de recuperação fiscal, no fim
de 2017, o estado pôde contratar 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 liminar para que Goiás entre no regime de recuperação fiscal,
mesmo não cumprindo todos os
requisitos para receber a ajuda.
Sem ter aderido ao programa de recuperação fiscal, o estado de Minas Gerais está impedido 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 Roraima até 12 de dezembro. A
prefeitura de Natal, que não pagou dívidas com a União em
2017, não poderá pegar empréstimos garantidos pelo Tesouro 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 Prevenção e Combate à Tortura
(MNPCT). Eles haviam sido exonerados do órgão conforme
um decreto assinado em junho
pelo presidente da República,
Jair Bolsonaro.
A Defensoria Pública da
União (DPU) e apoio do Ministério Público Federal (MPF)
questionaram, na Justiça Federal, a medida adotada pelo governo. Na semana passada, o juiz
Osair Victor de Oliveira Junior
concedeu a liminar que suspendeu parte do decreto. A decisão

foi fundamentada na Lei Federal 12.847/2013, que estabelece o mandato fixo de três anos
para os peritos, período em que
eles só poderiam ser afastados
caso fossem constatados indícios de materialidade e autoria de
crime ou de grave violação ao
dever funcional.
Outra medida anulada que
constava no decreto foi a transferência do MNPCT do Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos para a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.
Além disso, a decisão manteve
o pagamento dos peritos. No
decreto, Bolsonaro transformava a atividade remunerada em trabalho voluntário. O magistrado

acatou a argumentação da DPU,
segundo a qual a agenda de inspeções é intensa e exige dedicação exclusiva dos envolvidos, de
forma que eles não devem depender de outras fontes de renda.
Representando o governo, a
AGU tentou derrubar a liminar
apresentando o recurso na
última terça-feira. Além de defender a validade do decreto, a
AGU questionou a legitimidade
da DPU para mover a ação e sustentou que a análise da questão
era de competência do Supremo
Tribunal Federal (STF). O recurso foi analisado pelo desembargador Guilherme Calmon Nogueira da Gama, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, mas
os argumentos apresentados não
o convenceram.

“Reconheço a legitimidade
da Defensoria Pública da União
para figurar como autora na demanda, entendo como perfeitamente adequada a via processual eleita e indefiro o pedido de
atribuição de efeito suspensivo
ativo ao recurso”, assinalou o
magistrado. Ele elogiou a liminar do juiz Osair Victor de Oliveira Junior, caracterizando-a de
“decisão técnica e bem fundamentada”, e considerou que os
trabalhos dos peritos do MNPCT
“se configuram, como essenciais, na proteção da dignidade da
pessoa humana”.
Procurada pela Agência Brasil, a AGU anunciou que irá apresentar um novo recurso ao Tribunal Regional Federal da 2ª
Região. (Agencia Brasil)

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 concorrente 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 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 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 pontos, contra os 1.946 do fechamento de quarta-feira.
As eleições primárias argentinas que ocorreram no último
domingo, funcionam como uma grande pesquisa nacional. Alberto 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 mostrou 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 terminar 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 “atenção à questão das reservas”.
Pacote de medidas
O pedido de Fernández se deve ao fato de que, na quarta-feira, 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 acreditam 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 valor 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 governo 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, sugeriu 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 embora. É claro que a China quer fazer um acordo. Deixe eles trabalharem humanamente com Hong Kong primeiro”, escreveu o americano 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, descrevendoo como um “grande líder” muito respeitado por seu povo. “Tenho zero dúvidas de que, se o presidente Xi quiser resolver rapidamente 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 manifestações públicas, que exigem maior autonomia em relação ao governo chinês.
Inicialmente voltados contra um projeto de lei que autorizava 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 movimentando 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 blindados 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 divulgaram 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 organização 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 potências 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 colisão com o governo chinês, com quem Washington já se engalfinha em uma acirrada disputa no comércio internacional.
EUA e China já impuseram mutuamente tarifas de importação que somam 360 bilhões de dólares. Trump, porém, vem adiando 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)
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CCJ do Senado define calendário
para votar Previdência
Guedes diz que
governo está
recebendo apoio para
as principais pautas
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, estamos 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 capitalização, que é o ideal, mas tiramos esse fantasma que ameaçava o futuro do país”, disse
o ministro ao fazer um balanço na quinta-feira (15) a uma
plateia de empresários e investidores nacionais e internacionais durante palestra na
20ª Conferência Anual Santander, em São Paulo.
Guedes disse que quer trabalhar a simplificação de im-

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 presidente Jair Bolsonaro às privatizações está aumentando.
“Está havendo uma percepção
crescente na equipe dele e nós
vamos acelerar as privatizações”, 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 endividamento, a economia vai crescer,
a dívida vai ficando estável e,
como porcentagem do PIB, vai
diminuindo. Tudo estamos fazendo pensando em trajetória
futura, possibilitando uma forte aceleração”, disse. “Estamos fazendo uma agenda de
progresso, o Brasil está progredindo”. (Agencia Brasil)

Maia descarta
judicialização da lei de
abuso de autoridade
O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), disse na quinta-feira (15) não acreditar em uma
possível “judicialização” do projeto de lei de abuso de
autoridade, aprovado na quartafeira (14) à noite em votação
simbólica no plenário da
Casa. O texto engloba atos cometidos por servidores públicos
e membros dos três Poderes da
República, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de
contas e das Forças Armadas.
Perguntado sobre questionamentos e críticas da classe
jurídica ao projeto de lei, Maia
afirmou que o texto foi discutido 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 artigo 43, que é a questão da prerrogativa dos advogados. O presidente da República pode sancionar ou pode vetar. Mas eu não
vi ninguém questionando o texto como um todo”, acrescentou
o parlamentar.
Segundo o texto aprovado na
quarta-feira que seguirá para a
sanção do presidente Jair Bolsonaro, no Estatuto da Advocacia passa a ser crime, punido
com detenção de 3 meses a 1
ano, violar direito ou prerrogativa de advogado como a inviolabilidade de seu escritório ou
local de trabalho e sigilo de comunicação com seus clientes.
“Todos os três Poderes, se o
presidente sancionar [o

projeto], terão regras de abuso.
A lei de abuso não é um problema para aqueles que não passam
da linha do seu papel institucional”, afirmou Maia, após dar a
palestra “Um Olhar sobre o Brasil: Política e Democracia” para
alunos do centro universitário
UniCeub.
Reação das associações
As principais associações de
juízes e procuradores brasileiros reagiram à aprovação do
projeto de lei de abuso de autoridade.
Uma das principais críticas
de entidades como a Associação
dos Juízes Federais do Brasil
(Ajufe) e a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) é o
fato de o projeto ter sido aprovado 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 magistratura. Elas prometem mobilizar a
opinião pública em prol do veto
presidencial e planejam encaminhar à Casa Civil pareceres técnicos 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 Federal (STF) contra dispositivos
da lei. (Agencia Brasil)

A situação de carreiras típicas, como policiais e
magistrados, e a inclusão de estados e municípios, ambos pontos não contemplados no texto
da reforma da Previdência aprovado pela Câmara dos Deputados, devem ser os principais alvos de conflitos durante a tramitação da matéria no Senado. A
avaliação é da presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senadora Simone Tebet (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 Tasso Jereissati (PSDB-CE), de representantes de categorias que
querem um tratamento diferenciado como policiais, auditores
da receita, magistrados e membros do Ministério Público.
Apesar disso, ela acredita que
será um processo tranquilo já
que os pontos mais polêmicos,
como, por exemplo, os que diziam respeito à aposentadoria

rural e ao Benefício de Prestação de Continuada (BPC) já foram excluídos pelos deputados.
Para ouvir todas as categorias interessadas, na semana que
vem, durante três dias, de terça
(20) a quinta-feira (22), uma série de audiências públicas serão
realizadas para debater a reforma. A primeira delas, na terçafeira (20), vai ouvir além do secretário especial de Previdência
do Ministério da Economia,
Rogério Marinho, representantes da Magistratura e do Ministério Público.
A ideia é que na terça e na
quinta-feira, com audiências
pela manhã e à tarde, oito convidados sejam ouvidos em cada
dia. A quarta-feira foi reservada para os convidados dos partidos 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 prazos de tramitação da reforma da
Previdência na CCJ serão cumpridos. Mesmo que seja necessário 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 colegiado está prevista para o dia
28 de agosto e será seguida por
um pedido de vista coletiva regimental pelo prazo de uma semana. Até a leitura, os senadores poderão oferecer sugestões
de mudanças no texto. A votação
final do parecer na comissão,
está marcada para o dia 4 de setembro.
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 pacto federativo avance, Simone
disse que para a grande maioria dos senadores uma coisa não está condicionada a
outra. “ Não existe toma lá dá
cá”, ressaltou. Mesmo assim, em um encontro essa
semana com o ministro da
Economia, Paulo Guedes, e
com o relator da Previdência,
ela disse que houve um aceno do ministro no compromisso pelo pacto. Para tentar acalmar os ânimos de alguns
parlamentares, o ministro também é esperado para reunião de
líderes da próxima semana.
Tributária
Por pressão do relator da reforma Tributária no Senado, senador Roberto Rocha (PSDBMA), paralelamente à discussão
da reforma da Previdência, na
segunda-feira (19), a CCJ marcou uma audiência pública para
discutir a reforma Tributária.
(Agencia Brasil)

Decreto reformula Comitê Federal
de Assistência Emergencial
Um decreto assinado pelo
presidente da República, Jair
Bolsonaro, e pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, publicado no Diário Oficial
da União de quinta-feira (15),
reformula a composição, as
competências e o funcionamento do Comitê Federal de Assistência Emergencial.
A publicação do Decreto nº
9.970 torna sem efeito o Decreto nº 9.286, de fevereiro de
2018, que tratava do mesmo assunto, mas previa a participação
de representantes de ministérios que deixaram de existir com
a reorganização do Estado, aprovada no início do governo Bolsonaro, como as pastas do Desenvolvimento Social; Direitos
Humanos; Integração Nacional;

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do Trabalho.
Criado em junho de
2018, por meio da Lei nº
13.684, o comitê é o órgão deliberativo responsável por estabelecer as diretrizes de assistência
emergencial e as ações de atendimento a imigrantes em situação de
vulnerabilidade social a serem desenvolvidas pelo governo federal
com apoio dos governos estaduais,
municipais e distrital. Também
compete ao comitê promover e
articular a participação das entidades e organizações da sociedade
civil na execução destas iniciativas
de acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária.
O comitê continuará sendo

presidido pelo ministro-chefe
da Casa Civil. Será integrado ainda pelos ministros da Cidadania;
da Defesa; do Desenvolvimento
Regional; da Economia; da Educação; da Justiça e Segurança
Pública; da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos; das Relações Exteriores; da Saúde, e do
ministro-chefe do Gabinete de
Segurança Institucional (GSI), da
Presidência da República.
Além de indicar dois suplentes para representá-los, os membros poderão convidar representantes de outros órgãos e entidades públicas, bem como de
organizações da sociedade civil,
de organismos internacionais e
de entidades privadas para colaborar com suas atividades. As
reuniões ordinárias serão bimes-

trais, mas o colegiado poderá
ser convocado em caráter extraordinário 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 Recepção, Identificação e Triagem dos
Imigrantes; para Acolhimento aos
Imigrantes em Situação de Vulnerabilidade; para Interiorização e
para Ações de Saúde aos Imigrantes. Os subcomitês serão coordenados, respectivamente, pelos
ministérios da Justiça e Segurança Pública; da Cidadania (que,
além do grupo responsável por
coordenar o acolhimento, responderá pelas ações para interiorização) 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 ministro Dias Toffoli, presidente da
Corte, sobre o compartilhamento de informações pelo Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf).
Em julho, Toffoli concedeu
uma liminar (decisão provisória)
suspendendo todas as investigações abertas no país com base
em dados fiscais repassados
pelo Coaf e pela Receita Federal ao Ministério Público sem
autorização judicial.
Após a liminar de Toffoli, o
réu Lineu Castilho Martins,

apontado como operador financeiro num esquema de desvios
de verbas do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem
do Rio de Janeiro (DER-RJ),
alvo da C´Est Fini, pediu a suspensão da ação penal oriunda da
operação.
O pedido foi negado pelo
juiz Marcelo Bretas no fim do
mês passado, mas foi agora concedido 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 compartilhamento 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 decisão sobre o Coaf, caso confirmada pelo plenário do STF, venha a “gerar uma nulidade da própria denúncia do processo”, disse ele, em meio a uma audiência
em que Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, era ouvido por Bretas.
Operação C´est Fini
Parte do esquema de desvios no DER-RJ, que teria começado em 2007, foi detalhado
pelo economista Carlos Miranda, operador financeiro de
Cabral. De acordo com denúncia 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 prestado em junho do ano passado na
7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. As quantias seriam provenientes de contratos de restauro
nas estradas estaduais.
A Operação C´Est Fini foi
deflagrada em novembro de
2017 e chegou a prender o exsecretário da Casa Civil de Cabral, Regis Fichtner, que foi solto em fevereiro deste ano pela
Segunda Turma do STF. De acordo 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 tecnologias digitais da chamada “Internet
das Coisas” no campo. A “Câmara Agro 4.0” será encabeçada
pelos ministérios da Agricultura (MAPA) e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), mas contará
com terá a participação de outros órgãos, de pesquisadores e
de associações e empresas do
setor no país. O anúncio foi realizado em cerimônia na sede do
MCTIC, em Brasília.
O termo “Internet das Coisas” (IdC, ou IoTna sigla em inglês) vem sendo adotado nos últimos anos para designar um
ecossistema em que não apenas
pessoas estão conectadas por
meios de seus computadores e
smartphones, mas também dispositivos estão interligados entre si, com usuários e com sistemas complexos de coleta, processamento de dados e aplicações 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 responsáveis por processar essas
informações e fazer sugestões
das melhores áreas ou momentos para o plantio. Outro é o
emprego de sistemas para fazer
previsão de variações de microclima nas áreas da terra, de forma a melhorar o preparo para as
alterações de temperatura ou início 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, indústria e saúde. A intenção da iniciativa é detalhar as políticas públicas que serão desenvolvidas
para o campo.
Segundo o secretário de inovação, desenvolvimento rural e
irrigação do MAPA, Fernando
Camargo, os integrantes vão avaliar ações em diversas frentes.
A mais importante será a ampliação da conectividade nas áreas
rurais, dada a extensão territorial 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 estimular a criação e o crescimento das
empresas de base tecnológica,
também conhecidas como startups. O objetivo com a disseminação dessas soluções técnicas
é ampliar a produtividade no
campo. “Precisamos incentivar
novas empresas, startups, para
aumentar cadeia produtiva dentro da área do agronegócio”,
defendeu o titular do MCTIC,
Marcos Pontes.
O senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS) lembrou na cerimônia que o Brasil conta somente com 307 startups com atuação 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 setor têm interesse e temos que
aproveitar isso”, ressaltou.
Entre os temas da Câmara
estão também os projetos voltados à formação e capacitação
de trabalhadores no campo. A
introdução de novas tecnologias vai demandar a qualificação
das pessoas que irão lidar com
essas soluções, tanto na operação quanto na extração das informações e análises que tais sensores deverão produzir.
A ministra da Agricultura,
Tereza Cristina, pontuou como
um dos desafios levar essas novas tecnologias também para os
pequenos e médios produtores.
Segundo ela, o agronegócio brasileiro já é avançado do ponto de vista
tecnológico, mais ainda no que
chamou de “grande agricultura”.
“Não podemos esquecer que pequena agricultura também tem que
ser apoiada para que não tenhamos
um gap (lacuna, tradução livre) entre essas duas agriculturas. E ela
precisa também de apoio na inovação, ciência, tecnologia”, declarou.
(Agencia Brasil)
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Entenda as principais mudanças
da MP da Liberdade Econômica
Com a votação concluída na
quarta-feira (14) à noite
pela Câmara dos Deputados, a
Medida Provisória (MP) da Liberdade Econômica pretende,
segundo o governo, diminuir a
burocracia e facilitar a abertura
de empresas, principalmente de
micro e pequeno porte.
Entre as principais mudanças, a proposta flexibiliza regras
trabalhistas e elimina alvarás
para atividades de baixo risco. O
texto também separa o patrimônio 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 empresa.
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 texto-base. A proposta precisa ser
aprovada pelo Senado até o dia
27 para não perder a validade.
Entenda as principais mudanças na MP
Trabalho aos domingos
A MP abre espaço para que a
folga semanal de 24 horas do trabalhador seja em outros dias da
semana, desde que o empregado
folgue um em cada quatro domingos
Pagamento em dobro (adicional de 100%) do tempo trabalhado no domingo ou no feriado
pode ser dispensado caso a folga seja determinada para outro
dia da semana
Se folga não ocorrer, empregado continuará a ter direito ao
adicional de 100% pelo domingo ou feriado trabalhado
Carteira de trabalho eletrônica
Emissão de novas carteiras
de Trabalho pela Secretaria de
Trabalho do Ministério da Economia ocorrerá “preferencialmente” em meio eletrônico,
com o número do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) como
identificação única do empregado. 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 Trabalho. Após o registro dos dados,
o trabalhador tem até 48 horas
para ter acesso às informações
inseridas.
Documentos públicos digitais
Documentos públicos digitalizados terão o mesmo valor
jurídico e probatório do documento original
Registros públicos em meio
eletrônico
Registros públicos em cartório, como registro civil de pessoas naturais, registro de imóveis e constituição de empresas,
podem ser publicados e conservados em meio eletrônico
Registro de ponto
Registro dos horários de entrada e saída do trabalho passa a
ser obrigatório somente para
empresas com mais de 20 funcionários, contra mínimo de 10
empregados atualmente
Trabalho fora do estabelecimento 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 deverá 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 atividades de baixo risco na ausência de regras estaduais, distritais
ou municipais.
Fim do e-Social
O Sistema de Escrituração
Digital de Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), que unifica o envio de
dados de trabalhadores e de empregadores, será substituído por
um sistema mais simples, de informações 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 atividade econômica” ou prejudiquem
a concorrência. Entre as situações que configurem a prática
estão:
criação de reservas de mercado para favorecer um grupo
econômico
criação de barreiras à entrada de competidores nacionais ou
estrangeiros em um mercado
exigência de especificações
técnicas desnecessárias para determinada atividade
criação de demanda artificial ou forçada de produtos e serviços, inclusive “cartórios, registros ou cadastros”
barreiras à livre formação de
sociedades empresariais ou de
atividades não proibidas por lei
federal
Desconsideração da personalidade jurídica
Proibição de cobrança de
bens de outra empresa do mesmo grupo econômico para saldar dívidas de uma empresa
Patrimônio de sócios, associados, instituidores ou administradores de uma empresa será
separado do patrimônio da empresa em caso de falência ou
execução de dívidas
Somente em casos de intenção clara de fraude, sócios poderão ter patrimônio pessoal
usado para indenizações
Negócios jurídicos
Partes de um negócio poderão definir livremente a interpretação de acordo entre eles, mesmo que diferentes das regras
previstas em lei
Súmulas tributárias
Comitê do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da
Receita Federal (Carf) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) terá poder para
editar súmulas para vincular os
atos normativos dos dois órgãos
Fundos de investimento
MP define regras para o registro, a elaboração de regulamentos e os pedidos de insolvência de fundos de investimentos
Extinção do Fundo Soberano
Fim do Fundo Soberano, an-

tiga poupança formada com parte 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 semanas
Fins de semana e feriados
Autorização para trabalho
aos sábados, domingos e feriados 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 Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT). Apenas direitos trabalhistas assegurados pela Constituição seriam mantidos
Caminhoneiros
MP criaria o Documento
Eletrônico de Transporte, que
funcionaria como contrato único para cada transporte de bens
no território nacional
Anistia a multas por descumprimento da tabela do frete
Motoboys
MP acabaria com adicional
de periculosidade de 30% para
motoboys, mototaxistas e demais trabalhadores sobre duas
rodas
Fiscalização e multas
Fiscais do trabalho aplicariam multas apenas após a segunda autuação. A primeira visita seria educativa
Decisões trabalhistas seriam
definitivas em primeira instância, se prazos de recursos fossem esgotados
Termo de compromisso lavrado 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 promover 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 ministros o projeto de lei (PL)
de abuso de autoridade,
aprovado na Câmara ontem.
O projeto depende apenas da
sanção presidencial para virar lei. “[O projeto] vai chegar 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 decisão de forma bastante tranquila e serena”, disse o presidente após evento no Clube
Naval de Brasília.
Questionado sobre sua opi-

nião a respeito do tema, o presidente 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 abuso. 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 radares móveis nas rodovias, determinada pelo presidente. Bolsonaro 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, móveis e portáteis” até que o
Ministério da Infraestrutura
“conclua a reavaliação da regulamentação dos procedi-

mentos de fiscalização eletrônica de velocidade em vias
públicas”.
O ministro esclareceu que
existem alguns pontos das estradas 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 seguimentos com grande incidência de
acidentes, em pontos de transição de velocidade e onde
exista a sinalização.
Segundo ele, são nesses pontos em que o radar cumpre seu
papel que, ressalta o presidente,
é salvar vidas. (Agencia Brasil)

Facções se transformaram em
grandes empresas, diz procurador
Mais de 90 pessoas foram
presas na quinta-feira (15) na
operação contra facções criminosas que reuniu ministérios
públicos de nove estados, em
diferentes regiões.
“O crime, infelizmente, se
nacionalizou. É uma realidade
nacional, as facções se espalharam e se transformaram em
grandes empresas que têm esses vinculos em todos os estados da federação”, disse o presidente do Grupo Nacional de
Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), Alfredo
Gaspar, em entrevista coletiva,
na sede do Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro.
Segundo Gaspar, que também é o procurador-geral do
Ministério Público de Alagoas, o combate ao crime precisa acompanhar o grau de integração e capilaridade das facções no território nacional.
“As facções se fortaleceram demais no Norte e no Nordeste, mas deixaram tentáculos
e o coração financeiro no Centro-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 demais de prisão. As ações ocorreram em Alagoas, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará,
Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio de Janeiro.
Pelo menos 25 pessoas foram 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 Amazonas. 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 independência dos ministérios públicos. “Demonstra também a necessidade de se manter nacionalmente o poder de investigação do Ministério Público.”
Associação ao tráfico
Uma das três operações em
curso no Rio cumpriu mandados de busca e apreensão contra nove policiais denunciados

por participar de esquema de
recebimento de propina de traficantes de drogas. A ação se
dá com apoio da Polícia Federal e da Corregedoria da Polícia Militar. O MP-RJ chegou a
pedir a prisão dos militares,
mas o pleito foi rejeitado pela
Justiça.
Segundo o Ministério Público, os PMs recebiam vantagens indevidas para deixar de
combater o tráfico na área do
9º Batalhão (Rocha Miranda) e
também forneciam aos criminosos informações sobre operações policiais na região. As
investigações apontaram que
um policial vendia armas e drogas apreendidas em outras operações para traficantes da região do 9º Batalhão.
Sem detalhar valores, o promotor de Justiça Lúcio Pereira afirmou que as investigações chegaram a captar a movimentação de dezenas de milhares 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 denunciados.
A denúncia contra os nove
PMs já foi recebida pela Auditoria Militar, que deferiu o
afastamento dos agentes públicos de suas funções, apesar de
ter rejeitado a prisão dos acusados. Eles também responderão a processos administrativos que podem resultar em expulsão.
Até lá, os policiais não poderão andar armados nem entrar em quartéis, mas continuam a receber salários.
O porta-voz da Secretaria
Estadual de Polícia Militar,
Mauro Fleiss, disse que bons
e maus profissionais existem
em quaisquer profissões. “Reafirmamos nossa total intolerância contra qualquer desvio de
conduta. A corporação vem se
sacrificando a cada dia buscando resultados melhores, é um
esforço muito grande, e não podemos permitir ações dessa
natureza”.(Agencia Brasil)

CNJ lança Sistema Nacional
de Adoção e Acolhimento
O Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) lançou na
quinta-feira (15) o Sistema
Nacional de Adoção e Acolhimento. A ferramenta auxilia juízes de varas da infância em todo o país na condução 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 junção 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-

ma automática, conforme as
regras do Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA). O
programa também emitirá alertas de cumprimento dos prazos
processuais das adoções e comunicará aos interessados
na adoção sobre atualizações
de cadastro.
De acordo com o presidente do CNJ, ministro Dias Toffoli, o Sistema Nacional de
Adoção pretende agilizar a
reintegração familiar das crianças que estão em abrigos.
“Além disso, contribuirá
para otimizar a adoção de
4.900 crianças aptas e que permanecem acolhidas, apesar da
existência de 42 mil pretendentes habilitados no cadastro”, 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 Política Nacional de Alfabetização
(PNA) anunciada em abril. Além
de conceitos e contextualizações, o documento apresenta
também formas de implementação, avaliação e monitoramento
dessa política, bem como agentes e público-alvo envolvidos.
A PNA estabelece as diretrizes para ações e programas governamentais visando a redução
do analfabetismo no país, no
âmbito das diferentes etapas e
modalidades da educação básica. A intenção é que as escolas
passem a alfabetizar as crianças
no primeiro ano do ensino fundamental, ou seja, geralmente
aos 6 anos de idade.
“Estamos trazendo uma
abordagem científica para a educação no Brasil, com base em
evidências científicas”, discursou o ministro da Educação,
Abraham Weintraub, durante a
cerimônia de lançamento do Caderno da Política Nacional de
Alfabetização.
A ênfase da alfabetização no
primeiro ano é uma das novidades. Em 2017, a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC),
que define o mínimo que os estudantes devem aprender a cada
etapa de ensino, estipulou que
as crianças fossem alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental, o que geralmente
ocorre aos 7 anos.
Pelo Plano Nacional de Educação (PNE), lei 13.005/2014,
as crianças devem ser alfabetizadas, no máximo, até o final do
3º ano do ensino fundamental,
ou seja, aos 8 anos de idade.
Família, estímulos e professores
Após receber, das mãos do
ministro, um exemplar da cartilha, a presidente do Conselho
Nacional de Secretários de Educação (Consed), Cecília Mota,
destacou o papel que professor
e família têm para que se alcance os objetivos de alfabetização.
Segundo ela, a alfabetização
pode usar várias linhas, não precisando se restringir a um método específico, como o fônico
– pelo qual se ensina, primeiro,
os sons de cada letra para, depois, ao misturar as letras, se
chegar à pronúncia completa das
palavras.
“Não interessa o método
aplicado pelo professor. Interessa que a criança aprenda. Então
é uma questão de formação do
professor. Ele precisa ser bem
preparado para ter eficiência no
processo de alfabetização”, disse a presidente do Consed.
Ela acrescenta que o papel da
família também é fundamental,
principalmente se os pais tiverem o hábito da leitura e se tiverem em casa uma biblioteca com
livros infantis. “O Brasil, no en-

tanto, é um país pobre onde muitos 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 próprio de aprendizagem. Nunca
chegaremos a um acordo sobre
esse ‘até tal idade’ ela deve estar
alfabetizada. Esse limite é um limite apenas normativo porque a
criança aprende de maneira diversificada. Tem criança que com
apenas 3 anos já está lendo. Tudo
depende da família, dos estímulos e do professor. É uma variável muito grande”, argumentou.
Comparações
Ainda durante o lançamento
do caderno, Weintraub criticou
a linha pedagógica de alfabetização adotada pelo país nas últimas
décadas.
“Qual é o resultado desses
anos todos de pensamento dogmático da alfabetização brasileira? O resultado desse pensamento todo, após 20 ou 30 anos de
insistência, é que 50% das nossas crianças no 3º ano são analfabetas e não sabem fazer contas 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 Brasil”, disse o ministro.
Jogos para acelerar a
aprendizagem
A presidente do Consed defendeu que o uso de estímulos
lúdicos potencializam a capacidade de aprendizado dos estudantes. Portanto o assunto deverá ser debatido pelo painel de 12
especialistas criado pelo ministério para elaborar o relatório
que será base para a formulação
das políticas públicas voltadas à
alfabetização.
“Alguns jogos podem, inclusive, acelerar a aprendizagem, ao
estimular os neurônios a fazerem conexões mais rápidas. É
até os 6 ou 7 anos de idade que
as conexões acontecem na área
de matemática, Língua Portuguesa, leitura e escrita”, argumentou Cecília Mota.
Nesse sentido, ela disse que
a metodologia do educador Paulo Freire será relevante, inclusive, para a implementação do
que está previsto na cartilha lançada hoje. “Tem relevância porque trabalha com aprendizagem
voltada para o dia a dia, em especial 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)
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Ministério quer triplicar
atendimentos do Criança Feliz
O Ministério da Cidadania
planeja quase triplicar, até o fim
de 2020, o número de atendimentos que o programa Criança Feliz oferece a mulheres grávidas
e a crianças de até seis anos de
idade. Segundo o ministro Osmar Terra, a meta da pasta é ampliar a quantidade de municípios inscritos no programa e elevar o número de 703.860 atendimentos registrados em julho
deste ano para 2 milhões até o
fim do próximo ano.
“Já passamos das 700 mil
crianças e gestantes acompanhadas em suas casas. E vamos 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 milhões”, declarou Terra ao participar, em Brasília, do 3º Encontro de Coordenadores Estaduais e Multiplicadores do
Programa Criança Feliz - Primeira Infância no Sistema Único
de Assistência Social.
Durante o evento que reu-

niu gestores brasileiros e especialistas internacionais para
discutir os efeitos da negligência, do afastamento familiar e
da vivência em orfanatos e instituições similares em crianças
entre zero e seis anos de idade, o ministro disse que o Criança Feliz já é considerado o
maior programa de visitação
domiciliar para a promoção do
desenvolvimento infantil existente 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, Educação, Justiça, Cultura e Direitos Humanos. Entre os objetivos do Criança Feliz estão apoiar as gestantes e as famílias nos
cuidados perinatais; acompanhar o desenvolvimento infantil integral na primeira infância;
mediar o acesso da gestante,
das crianças na primeira infância e das suas famílias às políticas 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 ambiciosa. “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 crianças do Benefício de Prestação Continuada [BPC] até os
seis anos de idade e todas as
crianças vítimas do Zika vírus
que ficaram com microcefalia.
Que todas estas crianças estejam 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 algumas exceções, até por dificuldades logísticas, mas vamos
tentar chegar a todas. Para isto,
precisamos muito da participação dos estados e municípios.

É através deles que chegamos
à ponta”, destacou Terra, explicando que, até julho, 2.624
dos 5.570 municípios brasileiros já tinham aderido ao programa. Incluindo os mais populosos.
Ao falar sobre a importância das crianças receberem os
devidos cuidados durante os
seis primeiros anos de vida Terra revelou outra meta do governo federal: zerar o número
de crianças acolhidas em instituições por terem tido seus direitos violados.
“Nossa meta é chegar no final de 2021 sem nenhuma criança de zero a seis anos institucionalizada no país”, disse o
ministro, classificando a proposta como “um desafio enorme”. “Por isto queremos discutir as famílias ampliadas, as
famílias acolhedoras, a adoção.
Para que todas estas crianças
possam ter famílias para acolhê-las, para adotá-las. Este é
nosso desafio”, acrescentou
Terra. (Agencia Brasil)

Dólar fecha abaixo de
R$ 4; bolsa cai para menos de
100 mil pontos
Um dia depois de fechar no
maior valorem três meses, o
dólar comercial recuou na quinta-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 segundo 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 recessão global. Dados econômi-

cos mais fracos que o esperado na China, segunda maior 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 Banco Central começará a vender
dólares à vista das reservas
internacionais, o que será feito pela primeira vez desde fevereiro de 2009. A operação
marca uma mudança na política de intervenção cambial
do banco, que até agora, usava apenas as operações de
swap cambial tradicional
(venda de dólares no mercado futuro) para segurar o dólar em momentos de alta.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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.

ISEC SECURITIZADORA S.A

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 – NIRE 35300340949
Assembleia Geral de Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 24ª Série
da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. - Edital de Convocação
Os senhores Titulares de Certiﬁcados 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 ﬁm 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 veriﬁcação das Razões de Garantia, passando a ser considerado o coeﬁciente 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 ﬂuxo
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 uniﬁcação 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 modiﬁcativos ao projeto,
incorporação e especiﬁcação; 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; especiﬁcação de condomínio edilício e individualização de unidades autônomas;
individualização de contribuinte ﬁscal junto a municipalidade e secretaria de ﬁnanças, enﬁm, tudo o que se ﬁzer
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 ﬁrmarem 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 ﬁns 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 veriﬁcação dos
poderes. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma ou abono bancário do signatário e
devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Para que a veriﬁcação de quórum seja feita com certa celeridade e de modo eﬁcaz,
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.

(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 Certiﬁcados 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 Certiﬁcados 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
Certiﬁcados 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 deﬁnido no Termo de Securitização); (ii) da Razão de Direitos
Creditórios (conforme deﬁnido no Termo de Securitização); e (ii) do Fundo de Liquidez (conforme deﬁnido 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 veriﬁcação, em caso de veriﬁcação
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 ﬁns 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 veriﬁcação 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 ﬁrma ou abono bancário do signatário. Para que a veriﬁcação de quórum seja feita com
certa celeridade e de forma eﬁcaz, 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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',675,%8,d®2 ( /2*Ì67,&$ 6$ OKH DMXL]RX XPD DomR 021,7Ï5,$ RUD HP IDVH GH &8035,0(172 '(
6(17(1d$(VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDV
D IOXLU DSyV RV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR GH 5 0DUoR  D VHU DWXDOL]DGR VRE SHQD GH
PXOWDGHDOpPGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVWDPEpPGH DUWGR&3& EHPFRPRSHQKRUD
H DYDOLDomR GH EHQV 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD /HL H
(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 7DPDUD+RFKJUHE0DWRVQDIRUPD
GD /HL HWF )D] VDEHU D /($1'52 52'5,*8(6 '848( 628=$ 5* Q  &3)0) VRE R Q
 TXH*066,0$6&20e5&,2(6(59,d26'($8723(d$6/7'$0(OKHDMXL]RXXPDDomR
021,7Ð5,$ REMHWLYDQGR R UHFHELPHQWR GD TXDQWLD GH 5 D VHU DWXDOL]DGR D GDWD GR HIHWLYR
SDJDPHQWR FRQVXEVWDQFLDGR QRV FKHTXHV QV     H  VDFDGRV FRQWUD
R%DQFR,WD~$J&&GHYROYLGRVSRULQVXILFLrQFLDGHIXQGRV(VWDQGRRUpXHPOXJDULJQRUDGR
H[SHGHVH R HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR ILFDQGR LVHQWR GH FXVWDV
SURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJRGR1&3& 
RXRIHUHoDHPEDUJRVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR1RFDVRGHUHYHOLD
VHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO DUWLJR,9&3& 6HUiRHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$
0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXQKR GH  H

9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
 2 'U +HOPHU $XJXVWR 7RTXHWRQ $PDUDO -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD
&DSLWDO63)D]6DEHUD&RQTXLVWD&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVGH3URWHomR,QGLYLGXDO(,5(/,(33 &13-
  TXH 'LYLVHJ ,QG~VWULD GH (TXLSDPHQWRV GH 6HJXUDQoD /WGD OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D
TXDQWLD GH 5  MDQHLUR GH   UHSUHVHQWDGD SHODV 'XSOLFDWDV QV 68+ 68+  H 68+
(VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXH
R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX
UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H
KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR
PRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RV
VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR
HSXEOLFDGRH

 9DUD &tYHO GD &DSLWDO63
 2ILFLR &tYHO
(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6352&(6622'RXWRU$1'5(/8,='$
6,/9$ '$ &81+$ 00 -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GD &DSLWDO63 )D] VDEHU 0É5&,$ 0$5,$ %$//27,1
EUDVLOHLUDDUTXLWHWDLQVFULWDQR&3)0)VRERQTXH$,/721'(0(/2*8(55$OKHDMXL]RXXPD
DomRGH352&(',0(172&2080REMHWLYDQGRDFRQGHQDomRGDUpjREULJDomRGHUHVVDUFLUHPDRDXWRUDTXDQWLD
GH5GHYLGDPHQWHDWXDOL]DGRUHIHUHQWHDRSURMHWRSDJRHQmRLQVWDODGRGHVFRQWDGRRYDORUGRGUD\ZDOO
FRORFDGR TXH VH HVWLPD HP 5 EHP FRPR DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5 j WLWXOR GH GDQRV
PRUDLVEHPFRPRQDVGHPDLVFRPLQDo}HVGHHVWLOR(VWDQGRDUpHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXH
HPGLDVDIOXLURVGLDVVXSUDDSUHVHQWHUHVSRVWD1RFDVRGHUHYHOLDVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO DUW
,9&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6 H

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 007065826.2012.8.26.0100 (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]

(',7$/ '( &,7$d®2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D
GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,,1RVVD6HQKRUDGRÏ(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 6DEULQD
6DOYDGRUL 6DQG\ 6HYHULQR QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D 0$5&(/2 08//(5 5,%(,52 %UDVLOHLUR
&DVDGR 0RWRULVWD 5* &3)  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH 3URFHGLPHQWR
&RPXP &tYHO SRU SDUWH GH $UPDQGR $VFHQomR )UR] REMHWLYDQGR D FRQGHQDomR GR UpX DR SDJDPHQWR GD
TXDQWLD GH 5 DFUHVFLGRV GH MXURV FRUUHomR PRQHWiULD GHVSHVDV SURFHVVXDLV H KRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRV j EDVH GH  (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD
&,7$d®2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi
DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO FRQWHVWH D DomR VRE SHQD GH FRQILVVmR H UHYHOLD FDVR HP TXH
VHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$
0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXQKRGH H

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6H[SHGLGRQRVDXWRVGD$omRGH8VXFDSLmR352&(6621
868& $'RXWRUD$OLQH$SDUHFLGDGH0LUDQGD00-XL]DGH'LUHLWRGD9DUDGH5HJLVWURV3~EOLFRVGR)RUR&HQWUDO&tYHO
GD&RPDUFDGH623$8/2GR(VWDGRGH6mR3DXORQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R V $QW{QLR0DUTXHV-XOLmR7HUH]D
)HUQDQGHV0DUTXHV$QW{QLR%RVVD&ODXGHWHGH2OLYHLUD%RVVD-RVHID0HUPHMR%DLORY-RVp%DLORY6RILD%DLORY-RDF\U'HOILP
,YDQHLGH%RUJHVGRV6DQWRV'HOILPUpXVDXVHQWHVLQFHUWRVGHVFRQKHFLGRVHYHQWXDLVLQWHUHVVDGRVEHPFRPRVHXVF{QMXJHVVH
FDVDGRVIRUHPKHUGHLURVHRXVXFHVVRUHVTXH-RVp/XL])UDQFLVFR/X]LQHWH*DOGLQRGD5RFKD0iUFLR)UDQFLVFR$GULDQD)HVWD
0DUFHOOR)UDQFLVFRH9HUD.U\Y\FNLDMXL]DUDPDomRGH868&$3,2YLVDQGRDGHFODUDomRGHGRPtQLRVREUHRLPyYHOORFDOL]DGRQD
5XDGDV$OID]HPDVQ9LOD7RQ\6XEGLVWULWR9LOD3UXGHQWH6mR3DXOR63FRPiUHDGHPðFRQWULEXLQWHQ
DOHJDQGRSRVVHPDQVDHSDFtILFDQRSUD]ROHJDO(VWDQGRHPWHUPRVH[SHGHVHRSUHVHQWHHGLWDOSDUDFLWDomR
GRVVXSUDPHQFLRQDGRVSDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVDIOXLUDSyVRSUD]RGHGLDVFRQWHVWHPRIHLWR1mRVHQGR
FRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWR
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR )tVLFR Q  &ODVVH $VVXQWR 3URFHGLPHQWR &RPXP
&tYHO  &RQWUDWRV %DQFiULRV 5HTXHUHQWH ,WD~ 8QLEDQFR 6$ 5HTXHULGR 5LFDUGR 0DUFRV *DOGLQR (',7$/ '( &,7$
d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
GR )RUR 5HJLRQDO ,,  6DQWR $PDUR (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  5HJLQD GH 2OLYHLUD 0DUTXHV QD IRUPD GD /HL HWF
)$= 6$%(5 D 5,&$5'2 0$5&26 *$/',12 &3)  TXH R ,7$8 81,%$1&2 6$ OKHV DMXL]RX DomR
GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR R UHFHELPHQWR GD TXDQWLD GH 5  UHIHUHQWH DR
&RQWUDWR GH Q  (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD
TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoDP FRQWHVWDomR VRE SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV
IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UHTXHULGR VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR
FXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH
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3URFHVVR   3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO  /LPLQDU ² &RQGRPtQLR (GLItFLR
9LVWD0DULDQD²$UDJXD\D)RPHQWR)DFWRULQJ0HUFDQWLO/WGDHRXWUR9LVWRV7HQGRHPYLVWDTXHMiIRUDP
HVJRWDGRVWRGRVRVPHLRVKiEHLVSDUDDORFDOL]DomRGDFRUUpVDFDGRUDGHILURDFLWDomRHGLWDOtFLDUHTXHULGDj
IOVHUYLQGRDSUHVHQWHGHFLVmRFRPRHGLWDO(VWH-Xt]R)$=6$%(5D6HUY3UHPLXP/WGD0HQDSHVVRD
GH:DOGHQLU)UDQFLVFR6DQWRURGRPLFLOLDGDHPORFDOLQFHUWRHQmRVDELGRTXHOKHIRLPRYLGD$omR'HFODUDWyULD
GH,QH[LJLELOLGDGHGH'pELWRSRU&RQGRPtQLR(GLItFLR9LVWD0DULDQDDOHJDQGRHPVtQWHVHDSDUWHUpHPLWLX
GXSOLFDWD LQH[LJtYHO OHYDGD D SURWHVWR QR YDORU GH 5 SURWRFROR   (QFRQWUDQGR
VHDSDUWHUpHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRV
GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH
HGLWDO DSUHVHQWH VXD FRQWHVWDomR VRE SHQD GH VHU FRQVLGHUDGD UHYHO H VHUHP SUHVXPLGDV YHUGDGHLUDV DV
DOHJDomR GH IDWR IRUPXODGDV SHOR DXWRU QRV WHUPRV GR DUW GR &3& 1R VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU
HVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL H
EDITALDE 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 – SantoAmaro, 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
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 proprietários 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 enviados 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$4.825,76. Encontrando-se o réu em lugar incer to e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO
e INTIMAÇÃO por EDITAL, para que o executado proceda ao pagamento de (R$ 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, despesas 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.
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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.

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.
Ratiﬁcam a composição dos membros da Diretoria para o mandato uniﬁcado 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 especíﬁca. (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.
(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U &OiXGLR 6DOYHWWL ' $QJHOR -XL] GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDOGH6DQWR$PDUR63)D]6DEHUD,QWHUQDFLRQDO5HVLGHQFLDO)ODW&OXE3HUXtEH
/WGD0( &13- TXH6XO$PpULFD&RPSDQKLDGH6HJXUR6D~GHOKHDMXL]RXDomRGH&REUDQoD
GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  QRYHPEUR GH   GHFRUUHQWH GD $SyOLFH Q
RULXQGDGR&RQWUDWRGH6HJXURQDPRGDOLGDGH6D~GHHVSHFLDOPHQWHSDUD3HTXHQDH0pGLD(PSUHVD30(
(VWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUD
RIHUHoDFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomR
D UHTXHULGD VHUi FRQVLGHUDGD UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
)2526 5(*,21$,6 ,7$48(5$  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,,  ,WDTXHUD63  2ItFLR &tYHO (',7$/ '(
,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD 
9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,,  ,WDTXHUD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $1721,2 0$5&(/2 &81=2/2 5,02/$
QD IRUPD GD /HL HWF (GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U $QW{QLR
0DUFHOR&XQ]ROR5LPROD-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDOGH,WDTXHUD63)D]6DEHUD0DUOXFHGRV
6DQWRV 1HUL &3)   TXH QRV DXWRV GD DomR GH 3URFHGLPHQWR &RPXP RUD HP IDVH GH FXPSULPHQWR
GH VHQWHQoD DMXL]DGD SRU )XQGDomR 6mR 3DXOR SURFHGHXVH D SHQKRUD VREUH D TXDQWLD EORTXHDGD MXGLFLDOPHQWH
GH 5  (VWDQGR D H[HFXWDGD HP ORFDO LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR GD SHQKRUD SRU HGLWDO SDUD TXH
HP  GLDV D IOXLU DSyV RV  GLDV VXSUD RIHUHoD LPSXJQDomR QD DXVrQFLD GD TXDO SURVVHJXLUi R IHLWR HP VHXV
XOWHULRUHV WHUPRV 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 63   H     
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
 2 'U 0DUFRV 5REHUWR GH 6RX]D %HUQLFFKL -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD
&DSLWDO63 )D] 6DEHU D (GVRQ 1XQHV GRV 6DQWRV &3)   TXH %DQFR 6DQWDQGHU %UDVLO  6$ OKH
DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MXQKR  UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH
&UpGLWR %DQFiULR Q  (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH
HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD
SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR
YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP 
SDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGH
EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU
SURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR63H
 9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63  2ItFLR &tYHO (GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q 
$'UD/XFLDQD%LDJLR/DTXLPLD-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]
6DEHU D - +HH .LP  &RQIHFo}HV  0( &13-   TXH 6XO $PpULFD &RPSDQKLD GH 6HJXUR 6D~GH OKH
DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MXQKR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR &RQWUDWR GH
6HJXUR6D~GHQDPRGDOLGDGH30(3HTXHQDH0pGLD(PSUHVD$SyOLFHQ(VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGR
H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED
KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R
GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD
IHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUD
GHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWR
DRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,  6DQWR $PDUR (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  &DUROLQD 3HUHLUD GH &DVWUR QD
IRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 0$5,$0$57,16:,77(5%UDVLOHLUR&3)TXH)XQGDomR*HW~OLR
9DUJDV OKH DMXL]RX DomR 0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH   GHFRUUHQWH GR
&RQWUDWR GH 3UHVWDomR GH 6HUYLoRV (GXFDFLRQDLV SDUD D UHDOL]DomR GR FXUVR GH SyVJUDGXDomR ODWX VHQVX  QtYHO
HVSHFLDOL]DomR GHQRPLQDGR 0%$ HP *HVWmR (VWUDWpJLFD H (FRQ{PLFD GH 3URMHWRV (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU
LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR ILFDQGR
LVHQWDGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJR
GR 1&3&  RX RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV
RVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGR
DUWLJR,9GR1&3&66HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGR
HSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,,-DEDTXDUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &ULVWLDQH9LHLUDQDIRUPDGD/HLHWF
)$= 6$%(5 D /$85(17,1$ *21d$/9(6 '$ 0277$ &3)   TXH )XQGDomR +HUPtQLR 2PHWWR OKH
DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  RXWXEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR 7HUPR GH
&RQILVVmR GH 'tYLGD (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH (',7$/ SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV
 GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP  TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP 
GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR
LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV
DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD
DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR
DRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6H

RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS), BEM COMO
PARAINTIMAÇÃO DO EXECUTADO: MARCELO PACHECO CORREIA DASILVA, CPF 218.193.168-23,
eventual cônjuge, se casado for, eventuais herdeiros/sucessores/ocupante(s) do imóvel; da CREDORA
FIDUCIÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04 e demais interessados, expedido
no PROCESSO FÍSICO Nº 0009636-46.2012.8.26.0009, Ação de Conhecimento, ora em fase de Cumprimento
de Sentença ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VERA LÚCIA, CNPJ 73.630.469/0001-88. A MMª Juíza
de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional IX – Vila Prudente da Comarca da Capital do Estado de São Paulo/
SP, Dra. Claudia Sarmento Monteleone, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa que a Gestora Oficial CHRISTOVÃO GESTÃO EAPOIO EMPRESARIAL LTDA.
representada por seus leiloeiros judiciais, Christovão de Camargo Segui OAB/SP 91.529 e Luiz Carlos
Levoto, inscrito na JUCESP sob o nº 942, levará a leilão “on line” o(s) bem(ns) imóvel(is) abaixo descrito(s)
no sítio www.leilaoinvestment.com.br, em condições que se seguem: DO(S) BEM(NS) IMÓVEL(IS): DIREITOS
QUE O EXECUTADO POSSUI SOBRE O APARTAMENTO Nº 71, LOCALIZADO NO 7º ANDAR DO
EDIFÍCIO VERA LÚCIA, situado à Rua Marcello Müller, nº 1022, no Jardim Independência, 26º Subdistrito
Vila Prudente, MATRÍCULA Nº 142.416 do 6º Ofício de Registro de Imóveis de S. Paulo. DOS ÔNUS: 1-)
R-11/M.142.416, 06/01/2009, consta a alienação fiduciária à Caixa Econômica Federal-CEF. 2-) Não há
débitos de IPTU – Exercício 2019. (conf. pesquisa realizada no sítio da PMSP aos 04/06/2019); 3-) Penhora
Exequenda não averbada à margem da matrícula, por se tratar de direitos. DIREITOS QUE O EXECUTADO
POSSUI SOBRE AVAGA DE GARAGEM Nº 07 DETAMANHO GRANDE, situada no subsolo do EDIFÍCIO
VERA LÚCIA, à Rua Marcello Müller, nº 1022, no Jardim Independência, 26º Subdistrito Vila Prudente:
Contribuinte nº: 118.357.0277-4. MATRÍCULA Nº 142.417 do 6º Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo.
DOS ÔNUS: 1-) R-11/M.142.417, 06/01/2009, const a a alienação fiduciária à Caixa Econômica FederalCEF; 2-) HÁ Débitos de IPTU – Exercício 2019: R$ 217,27, para o Contribuinte nº: 118.357.0277-4. Há Débitos
de IPTU Exercícios Anteriores 2010 a 2012, 2015 a 2018. Há débitos de IPTU/CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA/TRS: R$ 3.640,71. Total de débitos 08. Não ajuizada 2015 a 2018 (conf. pesquisa no sítio da
PMSP aos 04/06/2019, com valores válidos para essa data); 3-) Penhora Exequenda não averbada à margem
da matrícula, por se trat ar de direitos. DAMERAATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO:
R$ 129.645,89 (até maio/19). DO VALORATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 277.809,86 (até maio/19). DAS
DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará em 03/09/2019 às 15h30min e terminará em 06/09/2019, às
15h30min. O 2º Leilão começará em 06/09/2019, às 15h31min. e terminará em 27/09/2019, às 15h30min.
superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor
da avaliação, atualizado pelos índices do Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo (2º leilão). Os interessados
deverão cadastrar-se previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br para que participem do leilão eletrônico
fornecendo todas as informações solicitadas. DA PROPOSTADE PAGAMENTO PARCELADO: Caso não
haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, até o
início da primeira etapa proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa, proposta
por valor que não seja considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance
à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado antes
da expedição da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses. Prevalecerá a proposta de maior
valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único e Art. 895, § 1º, § 2º,
§ 7º e § 8º ambos do CPC). Pelo presente, fica(m) o(a)(s) EXECUTADO(a)(s), eventual cônjuge, se casado
for, a credora fiduciária, o(s) eventual(is) herdeiro(s), sucessor(es), ocupante(s) do imóvel e demais
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para intimação pessoal.
Do processo físico não há recursos pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, 04 de junho de 2019. Edital completo e demais condições no sítio:
www.leilaoinvestment.com.br.

São Paulo, sexta-feira, 16 de agosto de 2019
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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 Geraldo 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 capital social. Mesa: Presidente - Fernando Pinilha Cruz, Secretária - Fabiana Ferreira. Convocação: Dispensada. Deliberação Aprovadas: (i) Alteração 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 Certificados 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 prestação 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 agronegócio. § Único: Estão incluídas no objeto social da Companhia, as seguintes atividades: (a) a aquisição de créditos imobiliários e de créditos 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 resgate 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 riscos; e (g) a prestação de garantias para os valores mobiliários por ela emitidos. (ii) Alteração do artigo 15º do Estatuto Social: “Artigo 15: A Diretoria 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.

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: Avenida 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 Estatuto Social (viii) outros assuntos de interesse social.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 005088648.2010.8.26.0100 (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, representados 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 Ferreira Rocha, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração 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 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]
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Demonstrações Financeiras - Exercício ﬁndo em 31 de dezembro - Valores expressos em Reais
Demonstrações do resultado
2018
2017 Balanço patrimonial - PASSIVO Nota
2018
2017
20.812,50
20.812,50
Nota
2018
2017
195.371,87
195.371,87 Não circulante
20.812,50
20.812,50 Receita operacional líquida
1.000,00
1.000,00 Débitos com pessoas e empresas ligadas
140.982.098,82 128.795.796,49 Lucro bruto
3.121,87
3.121,87 Patrimônio líquido
Capital social
7 17.377.202,00 17.377.202,00
191.250,00
191.250,00 Ajuste de Avaliação Patrimonial
Receitas
(despesas)
operacionais:
27.911.716,42 27.911.716,42
140.807.539,45 128.621.237,12 Reservas de Lucros
6 12.208.106,14 74.057.862,75
92.217.740,00 80.031.437,67 Resultado de equivalência patrimonial
140.807.539,45 128.621.237,12 Reserva legal
3.475.440,40 3.475.440,40 Resultado antes do resultado ﬁnanceiro 12.208.106,14 74.057.862,75
141.002.911,32 128.816.608,99
141.002.911,32 128.816.608,99 Lucro líquido do exercício
12.208.106,14 74.057.862,75
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Reserva legal
- 3.702.893,14
Capital social Reserva de Reserva
Ajustes de avaliaLucros
Resultado líquido do exercício
12.208.106,14 74.057.862,75
subscrito
lucros
legal
Total ção patrimonial acumulados
Total
Demonstrações dos ﬂuxos de caixa
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 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
2018
2017
Resultado do exercício
- 74.057.862,75 74.057.862,75
Lucro
do
exercício
12.208.106,14
74.057.862,75
Redução do capital
(3.412.123,00)
- (3.412.123,00)
- (3.412.123,00)
Equivalência patrimonial
(12.208.106,14) (74.057.862,75)
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)
- Caixa Líquido (Aplicado nas)
Outras movimentações - PERT
- 450.000,00 450.000,00
Gerado nas Atividades Operacionais
Realização de avaliação patrimonial
(3.919.183,56)
- (3.919.183,56) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Imposto diferido sobre a avaliação patrimonial
(10.746.079,94)
- (10.746.079,94) Aquisição de participações em outras empresas
- 3.412.123,00
Ajustes de exercícios anteriores
382,30
382,30
382,30 Caixa Líquido Aplicado nas
Outras movimentações na investida - Reﬂexa
- 104.251,82
104.251,82
- 104.251,82
Atividades
de
Investimentos
3.412.123,00
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 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Diminuição do capital
- (3.412.123,00)
Transferência do resultado para reserva de lucros
- 12.208.106,14
- 12.208.106,14
- (12.208.106,14)
Reclassiﬁcação do ajuste de avaliação patrimonial - 28.361.716,42
- 28.361.716,42
(27.911.716,42) (450.000,00)
- Caixa Líquido Gerado das
Outras movimentações
(21.803,81)
(21.803,81)
(21.803,81) Atividades de Financiamentos
- (3.412.123,00)
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 Aumento (Redução) Líquido
Notas explicativas às demonstrações contábeis
de Caixa e Equivalentes de Caixa
1.000,00
1.000,00
1. Contexto operacional: A JGE Administração e Participações S.A., 4. Caixa e equivalentes de caixa
2018 No início do exercício
1.000,00
1.000,00
possui sede em São Paulo - SP e tem por objeto a administração de bens Bancos
Conta corrente Investimentos
Total No ﬁnal do exercício
próprios, a participação no capital de outras sociedades, como sócia ou Caixa
1.000,00
- 1.000,00 Aumento (Redução) Líquido
acionista. 2. Apresentação e elaboração das demonstrações con- 5. Outros Créditos - Descrição
2018
2017 de Caixa e Equivalentes de Caixa
tábeis: As presentes demonstrações contábeis foram preparadas para Juros sobre o capital próprio a receber
191.250,00 191.250,00
atender às necessidades dos administradores da JGE Administração e
191.250,00 191.250,00 6.2. Movimentação dos saldos de investimentos
Equivalência
Participações S.A. Desta forma a administração opta por apresentar ape- A companhia recebeu o crédito de juros sobre o capital próprio –“JCP”, da
2017 Adição
Baixa patrimonial
2018
nas as demonstrações contábeis da controladora, sem efetuar a consoli- Participa, no valor de R$225.000,00 (R$191.250,00 líquido de IRRF). Em Descrição
- (21.803,81) 12.208.106,14 140.807.539,45
dação dos seus investimentos em coligada e controlada. 3. Principais atendimento à legislação ﬁscal, o montante do JCP foi contabilizado como Participa 128.621.237,12
128.621.237,12
- (21.803,81) 12.208.106,14 140.807.539,45
práticas contábeis: As principais práticas contábeis adotadas para a receita ﬁnanceira.
elaboração dessas demonstrações foram aplicadas de maneira uniforme 6. Investimentos
Controladora 7. Capital social: Em 31 de dezembro de 2018 o capital social da Empreem todo o exercício apresentado e compreendem: a. Apuração do resul- Descrição
Participação
2018
2017 sa, totalmente subscrito e integralizado, era de R$ 17.377.202,00 e estava
tado: O resultado é apurado pelo regime de competência. As receitas e Participa
100,00% 140.807.539,45 128.621.237,12 (a) representado por 17.377.202 mil quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada
custos decorreram, unicamente, da equivalência patrimonial. b. Caixa e
140.807.539,45 128.621.237,12 uma, assim divididas entre os quotistas:
Quotas
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa e (a) Participa Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.
% subscritas
Valor - R$
depósitos bancários à vista. c. Investimentos: As participações em con- A Empresa tem como principal objetivo as participações em Shopping Sócios
Miguel Ethel Sobrinho
99.999995 17.377.201 17.377.201,00
troladas são avaliadas pelo método da equivalência patrimonial.
Centers.
Fauze Ethel
1
1
1,00
6.1. Informações acerca da investida
Informações da investida
17.377.202
17.377.202,00
Investidas
Participação
Ativo
Passivo Patrimônio líquido Lucros (prejuízos) Participação
Miguel Ethel Sobrinho - Presidente
Participa
50,00% 570.956.171,11 289.341.092,21
281.615.078,90
24.416.212,28 12.208.106,14
Contador: Antonio Marcos Zago -CRC-SP 1SP121621/O-S-SP
570.956.171,11 289.341.092,21
281.615.078,90
24.416.212,28 12.208.106,14

DO

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $1721,2&$5/266$17252),/+2QDIRUPDGD/HLHWF
)D]6DEHUD/&5RGULJXHVGRV6DQWRV(PSUHLWHLUD &13- H/XL]&DUORV5RGULJXHVGRV6DQWRV &3)
 TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 MXOKRGH 
UHSUHVHQWDGDSHOD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULRQ(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUD
TXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGH
RXHPGLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomR
LQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomR
PRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQR
VLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRH
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
2'U$QGUp/XL]GD6LOYDGD&XQKD-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63
)D]6DEHUD(FRWUDGH&RPpUFLRH,PSRUWDomR/WGD(33 &13- &KHRQ+HH3DUN &3)
 H-DH0\XQJ6KLQ &3) TXHRPDQGDGRPRQLWyULRH[SHGLGRQRVDXWRVGDDomR0RQLWyULDDMXL]DGD
SRU %DQFR %UDGHVFR 6$ FRQYHUWHXVH HP PDQGDGR H[HFXWLYR FRQVWLWXLQGRVH WtWXOR H[HFXWLYR MXGLFLDO GD TXDQWLD GH 5
 MXOKR GH   (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP
 GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXHP R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH
KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFDP DV SDUWHV H[HFXWDGDV
DGYHUWLGDVGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH
TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWHP QRV SUySULRV DXWRV VXDV
LPSXJQDo}HV6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
(',7$/ '( ,17,0$d2 ± &8035,0(172 '( 6(17(1d$ 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH
$VVXQWR &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD  &RQWUDWRV %DQFiULRV ([HTXHQWH %DQFR GR %UDVLO 6$ ([HFXWDGR 0RGDV 1RYD
*HUDomR/WGDHRXWUR(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $
00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,3LQKHLURV(VWDGRGH6mR3DXOR'U D /XFLDQD%DVVLGH0HOR
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 02'$6129$*(5$d2/7'$&13-H$'5,$1$&$%5$/
'( 0('(,526 &$0326 &3)  TXH SRU HVWH -Xt]R WUDPLWD GH XPD DomR GH &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD
PRYLGDSRU%$1&2'2%5$6,/6$(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR
,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVTXHIOXLUiDSyV
R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH D TXDQWLD GH 5  GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGD VRE SHQD GH PXOWD
GHVREUHRYDORUGRGpELWRHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH DUWLJRHSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO 
)LFDFLHQWHDLQGDTXHQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHP
RSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVSDUDTXHRH[HFXWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUD
RXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGR
QDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDLRGH

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  0DUFLD 7HVVLWRUH QD IRUPD GD /HL HWF )$=
6$%(5 D R  7+$00< &+5,67,1$ %5,72 '( 0,5$1'$ ( 6,/9$ %UDVLOHLUR &3)  FRP HQGHUHoR j
&DVWUR$OYHV$SWR$FOLPDFDR&(36mR3DXOR63TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomR
GH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH%$1&2%5$'(6&26$OKHDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH
5  DJRVWR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR GH Q  (VWDQGR D
H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO GH &,7$d2 SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH
R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX
UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H
KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR
PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH
D TXDQWLD EORTXHDGD MXGLFLDOPHQWH GH 5  'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU
HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD
GDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORH

(',7$/'(HOHLOmRGREHPLPyYHODEDL[RGHVFULWRHSDUD,17,0$d®2GDH[HFXWDGD*/2%27(55$(035(
(1',0(1726 ,02%,/,É5,26 /7'$ &13-  H GHPDLV LQWHUHVVDGRV H[SHGLGR QRV DXWRV GD
DomR GH (;(&8d®2 ),6&$/ UHTXHULGD SHOD 35()(,785$ 081,&,3$/ '( 7$78, 352&(662 
RUGHP $ 'RXWRUD /,*,$&5,67,1$%(5$5',0$&+$'2 -Xt]D GH 'LUHLWR GR 6$)
6HUYLoR$QH[R)LVFDOGD&RPDUFDGH7DWXt63QDIRUPDGD/HLQRVWHUPRVGR$UWGR1&3&)$=6$%(5
TXH OHYDUi D OHLOmR R EHP DEDL[R GHVFULWR DWUDYpV GR SRUWDO GH OHLO}HV RQOLQH GD $UJR 1HWZRUN /HLO}HV
ZZZDUJRQHWZRUNOHLORHVFRPEU HPFRQGLo}HVTXHVHJXH%(0²8PORWHGHWHUUHQRVREQGDTXDGUD³&´
6(0 %(1)(,725,$6 FRP IUHQWH SDUD D 5XD -RVH $QWRQLR GH 6RX]D QR ORWHDPHQWR GHQRPLQDGR 3DUTXH 6DQ
5DSKDHO QHVWD FLGDGH GH 7DWXt63 FRP DV VHJXLQWHV PHGLGDV H FRQIURQWDo}HV  PHGLQGR P GH IUHQWH SDUD
DUXD-RVp$QWRQLRGH6RX]DGRODGRGLUHLWRGHTXHPGDUXDROKDSDUDRWHUUHQRPHGHPHFRQIURQWDFRP
RORWHGRODGRHVTXHUGRGHTXHPGDUXDROKDSDUDRLPyYHOPHGHPHFRQIURQWDFRPRORWHQRVIXQGRV
PHGH P H FRQIURQWD FRP R ORWH  HQFHUUDQGR D iUHD GH P REMHWR GD PDWULFXOD  GR &5, GH
7DWXt63FRQVWDFRQIRUPH5$55(672QRVDXWRVHPWUDPLWHQR6HUYLoR$QH[R)LVFDOGH7DWXt63DomR
GH H[HFXomR ILVFDO PRYLGD SHOD 3UHIHLWXUD 0XQLFLSDO GH 7DWXt FRQIRUPH 5 D FRQYHUVmR GR DUUHVWR GR 5 HP
SHQKRUD H FRQIRUPH $9 UHJLVWUR GD SHQKRUD H[HTHQGD $9$/,$d®2 5 $EULO  'e%,72
(;(48(1'2 5 HP  '$7$6 '26 /(,/¯(6 ²  OHLOmR TXH WHUi LQtFLR QR GLD  GH
DJRVWRGHjVKRUDVHQFHUUDQGRVHQRGLDGHDJRVWRGHjVKRUDVHSDUDHYHQWXDO
VHJXQGR OHLOmR TXH VHJXLUVHi VHP LQWHUUXSomR HQFHUUDQGR QR GLD  GH VHWHPEUR GH  jV 
KRUDV &21',d¯(6 '( 9(1'$ ² 6HUi FRQVLGHUDGR DUUHPDWDQWH DTXHOH TXH GHU ODQFH LJXDO RX VXSHULRU TXH D
DYDOLDomR OHLOmR RXDTXHOHTXHGHUODQFHGHYDORULJXDORXVXSHULRUDGRYDORUGDDYDOLDomR OHLOmR &DVR
QmRKDMDSURSRVWDVSDUDSDJDPHQWRjYLVWDVHUmRDGPLWLGDVSURSRVWDVHVFULWDVGHDUUHPDWDomRSDUFHODGDQHFHV
ViULRVLQDOQmRLQIHULRUDGRYDORUGDSURSRVWDHRUHVWDQWHHPDWpPHVHVPHGLDQWHFRUUHomRPHQVDOSHOR
tQGLFHGR(7-63SUHYDOHFHQGRDGHPDLRUYDORUTXHHVWDUmRVXMHLWDVDDSUHFLDomRSHOR00-Xt]RGDFDXVD $UW
3DU~QLFR$UWHGR1&3& 3$*$0(1722SUHoRGREHPDUUHPDWDGRGHYHUiVHU
GHSRVLWDGR DWUDYpV GH JXLD GH GHSyVLWR MXGLFLDO GR %DQFR GR %UDVLO 6$ DWUDYpV GR VLWH ZZZEEFRPEU QR SUD]R
GHDWpKRUDVGDUHDOL]DomRGROHLOmR(PDWpKRUDVDSyVRHQFHUUDPHQWRGR/HLOmRFDGDDUUHPDWDQWHUHFHEHUi
XPHPDLOFRPLQVWUXo}HVSDUDGHSyV

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 deAbril, 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 CONTADO ADQUIRENTE NOS
TERMOS DOART. 30 DALEI 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
07,14 e 16/08/19
ou e-mail do Leiloeiro:contato@raicherleiloes.com.br.
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Caixa e equivalentes de caixa
4
Impostos e contribuições a recuperar
Outros créditos
5
Não circulante
Investimentos
6

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 003900217.2013.8.26.0100 - 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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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
EDITALDE 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) AIDATIBURCIO DA SILVA, Brasileiro, RG 7.187.9596, 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 suaINTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia deR$ 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 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 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 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
EDITALDE 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 - SPque 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. Encontrandose 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
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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

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 01.650.158/000170, 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

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 Sentença - Contratos Bancários. Exequente: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. 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 BRASIL 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$508.106,97, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 03 de junho de 2019.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.
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&tYHO GR )RUR 5HJLRQDO GH ,WDTXHUD63 )D] 6DEHU D 7DWLDQD$JXLDU %UDQGmR GRV 6DQWRV &3)   TXH
&UX] $]XO GH 6mR 3DXOR OKH DMXL]RX DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5
 QRYHPEUR GH   GHFRUUHQWH GD 1RWD GH 6HUYLoR Q  FRUURERUDGD FRP D &RQWD GH 6HUYLoRV
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RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D UHTXHULGD VHUi FRQVLGHUDGD UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR
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ŽĚĠďŝƚŽŶŽƉƌĂǌŽĚĞϯĚŝĂƐ;Ăƌƚ͘ϴϮϵ͕WͿ͕ŚŝƉſƚĞƐĞĞŵƋƵĞŽƐŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐĨŝǆĂĚŽƐƐĞƌĆŽƌĞĚƵǌŝĚŽƐƉĞůĂŵĞƚĂĚĞ
;Ăƌƚ͘ϴϮϳ͕ΑϭǑ͕WͿ͕ƌĞƋƵĞƌĞƌŽƉĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚ͘ϵϭϲĚŽW͕;ĐŽŵƉƌŽǀĂŶĚŽŶŽƉƌĂǌŽƉĂƌĂ
ĞŵďĂƌŐŽƐ͕ŽĚĞƉſƐŝƚŽĚĞϯϬйĚŽĐƌĠĚŝƚŽĞǆĞƋƵĞŶĚŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĐƵƐƚĂƐƉƌŽĐĞƐƐƵĂŝƐĞŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐĂĚǀŽĐĂƚşĐŝŽƐ͕
ĞƉƵŐŶĂĚŽƉĞůŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐĂůĚŽĞŵϬϲƉĂƌĐĞůĂƐĂĐƌĞƐĐŝĚĂƐĚĞũƵƌŽƐĚĞϭйĞĐŽƌƌĞĕĆŽƉĞůĂƚĂďĞůĂƉƌĄƚŝĐĂ
ĚŽd:^WͿ͕ŽƵĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŵďĂƌŐŽƐŶŽƉƌĂǌŽĚĞϭϱĚŝĂƐ͘EŽĐĂƐŽĚĞƌĞǀĞůŝĂƐĞƌĄŶŽŵĞĂĚŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐƉĞĐŝĂů͘
^ĞƌĄŽĞĚŝƚĂů͕ĂĨŝǆĂĚŽĞƉƵďůŝĐĂĚŽŶĂĨŽƌŵĂĚĂůĞŝ͘ED/^͘ĂĚŽĞƉĂƐƐĂĚŽŶĞƐƚĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĂŽƐ
ϭϴĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϵ͘

/d>  /dK Ͳ WZK  ϮϬ /^͘ WZK^^K EǑ ϭϬϮϭϳϯϳͲϰϯ͘ϮϬϭϳ͘ϴ͘Ϯϲ͘ϬϬϬϯ͘ K;Ϳ DD͘ :Ƶŝǌ;ĂͿ ĚĞ
ŝƌĞŝƚŽĚĂϲǐsĂƌĂşǀĞů͕ĚŽ&ŽƌŽZĞŐŝŽŶĂů///Ͳ:ĂďĂƋƵĂƌĂ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƌ;ĂͿ͘DĂƌĐŽŶƚŽŶŝŽŽƚƚŽ
DƵƐĐĂƌŝ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĂ>Ğŝ͕ĞƚĐ͘&^ZĂ>ƵĂŶĂƌƵǌĚĞKůŝǀĞŝƌĂ͕W&ϯϳϳ͘Ϭϰϵ͘ϳϱϴͲϵϳ͕ƋƵĞĞŶƚƌŽĚĞŶƐŝŶŽ
dĠĐŶŝĐŽ DĠƚŽĚŽ ŝƌĞůŝ͕ ůŚĞ ĂũƵŝǌŽƵ ĂĕĆŽ ĚĞ yhK  d1dh>K ydZ:h//>͕ ƵŵĂ ĐŽďƌĂŶĕĂ ĚĞ ZΨ
ϱ͘ϳϳϳ͕ϲϮ͘ƐƚĂŶĚŽĂƌĠĞŵůƵŐĂƌŝŐŶŽƌĂĚŽ͕ĨŽŝĚĞĨĞƌŝĚĂĂ/dKƉŽƌ/d>ƉĂƌĂƉĂŐĂƌŽĚĠďŝƚŽŶŽƉƌĂǌŽĚĞ
ϬϯĚŝĂƐ;Ăƌƚ͘ϴϮϵ͕WͿ͕ŚŝƉſƚĞƐĞĞŵƋƵĞŽƐŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐĨŝǆĂĚŽƐƐĞƌĆŽƌĞĚƵǌŝĚŽƐƉĞůĂŵĞƚĂĚĞ;Ăƌƚ͘ϴϮϳ͕ΑϭǑ
WͿ͕ƌĞƋƵĞƌĞƌŽƉĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚ͘ϵϭϲĚŽW͕;ĐŽŵƉƌŽǀĂŶĚŽ͕ŶŽƉƌĂǌŽƉĂƌĂĞŵďĂƌŐŽƐ͕Ž
ĚĞƉſƐŝƚŽĚĞϯϬйĚŽĐƌĠĚŝƚŽĞǆĞƋƵĞŶĚŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĐƵƐƚĂƐƉƌŽĐĞƐƐƵĂŝƐĞŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐĂĚǀŽĐĂƚşĐŝŽƐ͕ĞƉƵŐŶĂĚŽ
ƉĞůŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐĂůĚŽĞŵϬϲƉĂƌĐĞůĂƐĂĐƌĞƐĐŝĚĂƐĚĞũƵƌŽƐĚĞϭйĞĐŽƌƌĞĕĆŽƉĞůĂƚĂďĞůĂƉƌĄƚŝĐĂĚŽd:^WͿ͕
ŽƵĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŵďĂƌŐŽƐŶŽƉƌĂǌŽĚĞϭϱĚŝĂƐ͘EŽĐĂƐŽĚĞƌĞǀĞůŝĂƐĞƌĄŶŽŵĞĂĚŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐƉĞĐŝĂů͘^ĞƌĄŽĞĚŝƚĂů͕
ĂĨŝǆĂĚŽĞƉƵďůŝĐĂĚŽŶĂĨŽƌŵĂĚĂ>Ğŝ͘ED/^͘

/d>  /dK Ͳ WZK  Ϭϭ D^͘ WZK^^K EǑ ϭϬϭϱϵϲϲͲϭϱ͘ϮϬϭϲ͘ϴ͘Ϯϲ͘ϬϬϬϱ͘ K;Ϳ DD͘ :Ƶŝǌ;ĂͿ ĚĞ
ŝƌĞŝƚŽĚĂϯǐsĂƌĂşǀĞů͕ĚŽ&ŽƌŽZĞŐŝŽŶĂůsͲ^ĆŽDŝŐƵĞůWĂƵůŝƐƚĂ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƌ;ĂͿ͘&ĄďŝŽ,ĞŶƌŝƋƵĞ
&ĂůĐŽŶĞ'ĂƌĐŝĂ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĂ>Ğŝ͕ĞƚĐ͘&^ZĂ;ŽͿ>ZKE/WZ/KK^d͕ƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕Z'ϯϰϵ͘Ϭϭϱ͘ϲϰϴ͕
W&Ϯϳϳ͘ϲϬϯ͘ϭϵϴͲϬϬ͕ƋƵĞůŚĞĨŽŝƉƌŽƉŽƐƚĂƵŵĂĂĕĆŽĚĞDŽŶŝƚſƌŝĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞdĂƌũĂZĞƚŝĨŝĐĂĚĞsŝƌĂďƌĞƋƵŝŶƐ
>ƚĚĂ͕ƉĂƌĂĐŽďƌĂŶĕĂĚĂƋƵĂŶƚŝĂĚĞZΨϮ͘ϬϬϮ͕ϱϱ;^ĞƚͬϮϬϭϲͿ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐĐŚĞƋƵĞƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶĂ
ŝŶŝĐŝĂů͕ŝŶĂĚŝŵƉůŝĚŽƐƉĞůŽƌĠƵ͘ƐƚĂŶĚŽŽƌĠƵĞŵůƵŐĂƌŝŶĐĞƌƚŽĞŶĆŽƐĂďŝĚŽ͕ĨŽŝĚĞĨĞƌŝĚĂĂĐŝƚĂĕĆŽƉŽƌĞĚŝƚĂů͕
ƉĂƌĂ ƋƵĞ ŶŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ϭϱ ;ƋƵŝŶǌĞͿ ĚŝĂƐ ƷƚĞŝƐ͕ Ă ĨůƵŝƌ ĂƉſƐ Ž ƉƌĂǌŽ ƐƵƉƌĂ͕ ĞĨĞƚƵĞ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ƋƵĂŶƚŝĂ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂ ŶĂ ŝŶŝĐŝĂů ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ĂƚƵĂůŝǌĂĚĂ Ğ ĞĨĞƚƵĞ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐ ĂĚǀŽĐĂƚşĐŝŽƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐăϱйĚŽǀĂůŽƌĚĂĐĂƵƐĂ͕ŽƵĂƉƌĞƐĞŶƚĞĞŵďĂƌŐŽƐĂŽŵĂŶĚĂĚŽŵŽŶŝƚſƌŝŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽ
ϳϬϭ ĚŽ ͘W͘͘͘ sZdE/^͗ ϭ ʹ K ƌĠƵ ƐĞƌĄ ŝƐĞŶƚŽ ĚŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐƵƐƚĂƐ ƉƌŽĐĞƐƐƵĂŝƐ ƐĞ ĐƵŵƉƌŝƌ Ž
ŵĂŶĚĂĚŽŶŽƉƌĂǌŽ͘ϮͲĂƐŽŶĆŽĐƵŵƉƌĂŽŵĂŶĚĂĚŽŶŽƉƌĂǌŽĞŽƐĞŵďĂƌŐŽƐŶĆŽĨŽƌĞŵŽƉŽƐƚŽƐ͕ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌͲ
ƐĞͲĄĚĞƉůĞŶŽĚŝƌĞŝƚŽ ŽƚşƚƵůŽĞǆĞĐƵƚŝǀŽũƵĚŝĐŝĂů͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞ͘EĆŽƐĞŶĚŽ
ĐŽŶƚĞƐƚĂĚĂĂĂĕĆŽ͕ŽƌĠƵƐĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƌĞǀĞů͕ĐĂƐŽĞŵƋƵĞƐĞƌĄŶŽŵĞĂĚŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐƉĞĐŝĂů͘^ĞƌĄŽƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĞĚŝƚĂů͕ƉŽƌĞǆƚƌĂƚŽ͕ƉƵďůŝĐĂĚŽŶĂĨŽƌŵĂĚĂůĞŝ͘ED/^͘ĂĚŽĞƉĂƐƐĂĚŽŶĞƐƚĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĂŽƐϮϰ
ĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϵ͘

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.
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SP.
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
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Matheus Leist disputa etapa no
desafiador circuito de Pocono

Matheus Leist
A Indy está chegando em sua
reta final da temporada e a 13ª
etapa será disputada em Pocono neste final de semana. Piloto 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, principal patrocinador da equipe e dos
pilotos da AJ Foyt.
“Pocono é realmente um circuito desafiador. No ano passa-

do, a gente sofreu com o acerto
neste traçado, que é bastante veloz, mas é claro que os pilotos
gostam de grandes desafios e
isso que torna a corrida nesse final 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 dificuldades na etapa passada em MidOhio, mas estou confiante de que
podemos fazer um bom trabalho
neste final de semana. Estou ansioso para ter uma corrida sólida com a equipe. Precisamos de
bons resultados para fechar o ano
e é ótimo ter nessa etapa o grande apoio dos torcedores e convidados da ABC Supply, que é
patrocinador da nossa equipe e
também dessa prova”, completa
Leist, que foi campeão da F3 Inglesa 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 Indianápolis, onde conquistou um
quarto lugar no circuito misto
sob chuva.
Os treinos serão apenas no
sábado, a partir das 10h30 (horários de Brasília). O classificatório acontece no mesmo dia às
13h30 e a última sessão de treinos será às 17h. No domingo, a
prova terá largada às 15h45 com
transmissão ao vivo do BandSports e do DAZN.

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 categoria antes mesmo de ser iniciada. O encontro no interior
gaúcho registrará o maior grid
do campeonato desde seu início, em abril. Na ocasião, em
Campo Grande, 21 carros alinharam 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 pista: competição de alto nível em
ambas as classes (Pro e Super)
em um dos melhores pacotes
custo/benefício do mercado:
com apoio de fábrica, fornecedores 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 pilotos e público.
“A cada etapa, chegam mais
dois ou três HB20 zero quilômetro 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 rapidamente. Inclusive neste momento estamos transformando mais
HB20s para a etapa de Santa Cruz
do Sul. Levaremos 31 carros ao
total, mas um ficará de reserva”,

Foto/Rodrigo Ruiz

Copa HB20 é o campeonato de
maior crescimento no Brasil

Copa HB20
destaca Daniel Kelemen, da H
Racing Garage.
“Queremos crescer e manter
o nível de e xcelência na preparação dos carros apresentado
até aqui - a gente pode contar
nos dedos de uma mão os problemas mecânicos nas três etapas disputadas até aqui. Nenhum
piloto deixou de treinar ou correr por quebra, o que é uma prova da qualidade da nossa equipe”,
ressalta Daniel.
A procura pela Copa HB20
vem sendo tanta que a H Racing
Garage, organizadora do campeonato, se viu obrigada a promover um Dia de Degustação no início deste mês em Interlagos para
dez pilotos, que tiveram 25 minutos cada para conhecer o carro. Alguns vislumbram já disputar 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 interesse tão grande logo de cara.
Pensamos com cuidado nesse
pacote onde o piloto só precisa
se preocupar em pilotar e aprender a um preço acessível - isso
só melhora com o fato de ele
poder ativar seus patrocinadores
com ações de pista em um grande evento e também na transmissão ao vivo pela televisão”, destaca Kelemen, da H Racing Garage, referindo-se ao fato de a
Copa HB20 competir junto da
Copa Truck, um dos campeonatos mais populares do Brasil, e
do Mercedes-Benz Challenge.
Prova disso é o fato de a Copa
HB20 ter 17 empresas patrocinando e apoiando (Hyundai, Mobil, Movida, Hyundai Financia-

mentos, Gabardo, Auto Avaliar,
HDI Seguros, Dealernet, Brazzo,
Webmotors, Mobis, Pirelli, Pro
Tune, Beta Ferramentas, Real Radiadores, Hipper Freios e Tecpads). “Além do lado de competição, a ideia é também usar o campeonato como uma plataforma
de relacionamento. Depois do
sucesso das primeiras etapas, algumas empresas já começaram a
aumentar suas ativações. Um
bom exemplo é a Movida, que
proporciona descontos aos pilotos na locação de carros e leva
para o autódromo trikkes, patinetes e bicicletas elétricas - que
renderam até uma divertida corrida entre os pilotos”, complementa 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 introduzir os carros que estão em
montagem final na próxima etapa e trabalhar com esse número
de carros, que conseguimos
atender tranquilamente na H Racing”, completa Kelemen.
A Copa HB20 tem como patrocinadores Hyundai, Mobil,
Movida, Hyundai Financiamentos, Gabardo, Auto Avaliar, HDI
Seguros, Dealernet, Brazzo , Webmotors e Mobis, além do apoio
de Pirelli, Pro Tune, Beta Ferramentas, Real Radiadores, Hipper
Freios e Tecpads.

O fim de semana foi de bastante esporte e emoção no Parque Estadual do Juquery, em
São Paulo. O Adventure Club
realizou no sábado (10) a segunda etapa do Adventure
Camp, o mais tradicional circuito de corrida de aventura do
país, e no domingo (11) o Desafio das Serras Brasil, corrida disputada em terrenos de
montanha. As duas competições reuniram centenas de participantes e mostraram o crescimento das provas em contato com a natureza, em especial no local escolhido, último
fragmento de cerrado da região 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 atração. Após a primeira etapa no Parque Estadual
Caminhos do Mar, a competição
reuniu duplas, quartetos e solo
em um percurso com orientação
(navegação com mapa e bússola), trekking, canoagem, mountain 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 primeira 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 bastante aos atletas. Foi uma prova bem estratégica e rápida.
Todas terminaram bem e quase todas terminaram a etapa”,
destacou Sérgio Zolino, diretor -geral do Adventure Camp. A
próxima etapa do Circuito Adventure Camp será no dia 26 de
outubro, em Mogi das Cruzes
Desafio das Serras Brasil
Edição Especial
O domingo reservou as trilhas e estradas para o Desafio
das Serras Brasil Edição Especial. 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-

Foto/ Divulgação

Adventure Camp e Desafio das Serras
Brasil agitaram o fim de semana

Adventure Camp e Desafio das Serras Brasil
po de 1h46min45seg, seguido tona
por Diego Tales da Silva, com
20, 40 e 80Km
1h47min38seg, e José Olivei07 e 08 de Setembro / 2019
ra Jr., em 2h06min17seg.
Parque Estadual Intervales / SP
No feminino, a mais rápida
Corrida de Aventura
na meia maratona foi Lívia AbaAdventure Camp
de Folha Augusto, com o temPró (50 a 70Km) e Light
po de 2h27min51seg. A vice- (30Km)
campeã foi Maria José Prudên26 de Outubro
cio, em 2m28min06seg, enMogi das Cruzes / SP
quanto Thatiane de Lima RibeiAs etapas do Desafio das Serro ficou com o terceiro lugar, ras Brasil, Desafio da Serras Ul2h47min09seg.
tramaratona e do Adventure Camp
são realizações do Adventure Club.
Calendário Adventure Mais informações nos sites
Club 2019
www.desafiodasserrasbrasil.com.br
Ultramaratona de Montanha
e
Desafio das Serras Ultramara- www.adventurecamp.com.br

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

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

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
inscrições 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 novembro, ou até que o
limite de atletas seja atingido. As inscrições deverão
ser feitas pelo site oficial,
www.saosilvestre.com.br, e a
Comissão Organizadora destaca que a inscrição é pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de
transferência para outro
atleta.
A programação de largadas no dia 31 co meçará mais
cedo, a partir às 7h25, com
a largada das categorias Cadeirantes e Cadeirantes com
Guia. Em seguida, a partir das
7h40, será a vez da Elite feminino, ficando para as
8h05min a Elite m asculino,
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 festa do
evento. Idealizada pelo jornalista Cásper Líbero no ano
de 1925, a prova chega à sua
95ª edição sem interrupção.
Ela foi realizada até mesmo
durante a Revolução Constitucionalista de 1932 e a II
Guerra Mundial.
A infraestrutura do evento é dimensionada para o número oficial de inscritos,
cerca de 35 mil, não contemplando 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 serviços extras e hidratação excedente para atletas sem inscrição.
A entrega de kits acontecerá entre 27 e 30, durante
a EXPO Atleta, que acontecerá m ais uma vez no Palácio de Convenções do
Anhembi (Halls Nobres 2 e
3), na Zona Norte de São
Paulo, localizado na Avenida Olavo Fontoura, 1.209,
Santana. A programação ficou assim: nos dias 27, 28 e
29 de dezembro, das 9h às
20h, e no dia 30 de dezembro de 2018, das 9h às 16h.
Não haverá entrega de kits no

dia da prova nem mesmo
após a mesma, conforme regulamento.
Acessos
A 95ª Corrida de São Silvestre terá um esquema especial de acesso à largada e
chegada, visando assegurar
mais facilidade aos atletas
oficialmente inscritos, e informar ao público que pretende acompanhar a corrida.
Este esquema será ampliado
em relação ao ano passado
em infraestrutura e em tempo com a intenção de bloquear ainda mais os pipocas
e privilegiar os inscritos.
No período das 5h às 10h
serão permitidos apenas
atletas com número de peito em seus respectivos
acessos.
Todas as áreas serão restritas a corredores oficialmente inscritos e usuários
locais. Não será permitida a
presença de acompanhantes
ou carrinhos e outros itens
que não fazem parte do
evento.
O Comitê Organizador
pede gentilmente que atletas sem inscrição não compareçam, 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 dinâmicas estão sendo implantadas
para melhor atender aos
atletas inscritos oficialmente.
Percurso
O percurso de 15 km
passa por alguns dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo, com largada na Avenida Paulista,
próximo ao número 2000, e
chegada em frente ao prédio
da Fundação Cásper Líbero,
também na Avenida Paulista, 900.
A 95ª Corrida Internacional de São Silvestre é uma
propriedade da Fundação
Cásper Líbero/FCL, realização do site Gazeta Esportiva, com transmissão exclusiva TV Gazeta e da TV Globo. Apoio especial do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura da Cidade
de São Paulo. A supervisão
técnica é da IAAF, CBAt,
FPA e AIMS e a organização técnica da Yescom.
Mais informações no site
o f i c i a l ,
www.saosilvestre.combr

