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Sequestrador estava em surto e
ameaçou incendiar ônibus no RJ
Coaf vai continuar a trabalhar com
independência e autonomia, diz Moro
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Alcolumbre pede agilidade para
aprovação de novo Pacto Federativo
Página 5

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou
sua renúncia na terça-feira (20/
08), afirmando, em discurso
no Senado, sua intenção de informar no mesmo dia o presidente italiano, Sergio Mattarella de sua decisão. Ele atribuiu a culpa pelo fim do governo populista, que durou 14
meses, ao ministro do Interior e vice-primeiro-ministro,
Matteo Salvini.
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Previsão do Tempo
Quarta: Nublado
com aberturas de
sol à tarde. Pode
garoar de manhã e
à noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,04
Venda:
4,05
Turismo
Compra: 4,02
Venda:
4,26

EURO
Compra: 4,49
Venda:
4,49

20º C
13º C

Noite
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O governo federal anunciou
na terça-feira (20), em evento no
Palácio do Planalto, o lançamento de uma nova linha de financiamento habitacional na Caixa Econômica Federal (CEF). Essa linha vai operar contratos habitacionais corrigidos pela inflação
oficial pelo Índice Nacional de

Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), mais uma taxa fixa.
O presidente da Caixa, Pedro
Guimarães, havia adiantado a
medida na semana passada, sem
detalhes. Na tarde desta terçafeira, no Planalto, Guimarães
explicou que a nova linha, baseada no IPCA, trará taxas reduzidas

e utilizará o IPCA no lugar da
Taxa Referencial (TR), definida
pelo Banco Central e considerada por Guimarães de baixa previsibilidade.
A nova linha traz uma taxa de
4,95% do valor financiado + correção do IPCA. Aporcentagem pode
chegar a 2,95% do valor financiado para quem tem as melhores relações com o banco (ter conta no
banco e apresentar baixo risco de
inadimplência, por exemplo). Os
valores serão corrigidos mensalmente, prestação a prestação, conforme o IPCA mais recente.
Já a linha de financiamento
praticada atualmente traz uma
correção de TR + 9,75% do valor financiado. Essa porcentagem
pode cair até 8,5%, sendo 8,5%
para clientes com boas relações
com o banco.
Guimarães disse que o valor
da prestação do financiamento
imobiliário poderá ser reduzido
até pela metade.
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BB passa a oferecer
financiamento imobiliário
com taxas diferenciadas
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Índice de confiança do
empresário sobe pelo
3º mês seguido
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Judiciário e governo buscam
reduzir milhões de ações
contra o INSS
Em uma estratégia conjunta,
os poderes Judiciário e Executivo planejam implementar iniciativas que resultem na redução das
demandas judiciais contra o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), que supera a casa dos 5

milhões de processos, o equivalente a 48% de todas as ações em
tramitação na Justiça Federal.
Todos os dias, são abertas novas
7 mil demandas na Justiça, segundo
dados apresentados por Renato Vieira, presidente do INSS. Página 4

Esporte

Sylvio de Barros busca
título de carros após vice
em 2018
O Rally dos Sertões começa neste final de semana em
Campo Grande (MS) com o título de maior competição do
gênero do Brasil. A competição,
que acontecerá entre os dias 24
de agosto e 1º de setembro, passando por seis estados diferentes, tem quase três décadas de
história e alguns pilotos são testemunhas de toda evolução deste rali, como o experiente Sylvio de Barros.
Correndo no Sertões há 26
anos, ele foi campeão nas motos em 1995 na categoria Production, conquistou o vice-campeonato em 2018.
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Kartismo: Começa o quarto
turno da F-4 da Akasp
nesta quarta-feira
Começa nesta quarta-feira
(21), a partir das 21h30 no
Kartódromo Granja Viana, em
Cotia (SP), o quarto turno do
campeonato de F-4 da Associação de Kart Amador de São
Paulo (Akasp). E como aconteceu nas três fases anteriores,
as disputas devem ser equili-

bradas, mas acirradas.
Para promover um equilíbrio ainda maior no certame,
como no início dos turnos anteriores, nesta 25ª etapa da
temporada os motores Honda
serão sorteados entre todos os
participantes, mesmo tendo a
mesma preparação. Página 8

Scheidt mostra
consistência e está
perto da medal race

Sylvio de Barros

Circuito TRIDAY Series
2019 terá quinta etapa
em São Paulo

Circuito TRIDAY Series 2019
Embalado pela realização a participação de cerca de 500
da etapa de Florianópolis, com inscritos, no fim de semana, o

C i r c u i t o T R I D AY S e r i e s
2019 prepara-se para sua
maior prova da temporada.
No próximo domingo, dia
25, o evento criado pela Unlimited Sports estará São
Paulo, na Cidade Universitária de São Paulo (USP). Serão 800 competidores divididos em suas duas distâncias, Sprint (750m de natação, 20
km de ciclismo e 5 km de corrida) e Olímpico (1,5 km de
natação, 40 km de ciclismo e
10 km de corrida). Página 8
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Primeiroministro
renuncia e
coloca fim a
governo
na Itália

Caixa Econômica Federal (CEF)

Foto/ Fábio Falconi

O novo ministro das Finanças da Argentina, Hernán Lacunza, tomou posse na manhã
de terça-feira (20) na Casa
Rosada, sede do governo. Ele
discursou e apresentou suas
propostas para a pasta. Lacunza afirmou que sua gestão será
centrada em “garantir a estabilidade do câmbio no período
eleitoral” e que o Banco Central utilizará todas as ferramentas que tem ao seu alcance para
evitar a subida do dólar.
“Entendemos que, em momentos de incerteza, a estabilidade é o bem público mais
importante. A situação é complexa mas temos argumentos
de sobra para seguir em frente
e garantir a tranquilidade dos
argentinos nesse processo
eleitoral e chegar ao próximo
mandato, seja quem for, de um
ponto de partida com uma plataforma consistente e robusta
para poder recuperar o crescimento. Há várias décadas que
um terço dos argentinos não
conseguem sair da situação de
pobreza e isso é o que mais nos
preocupa como governo”, disse Lacunza.
Página 3

res de elite para neutralizar um
homem que ameaçada dezenas
de vidas. Eu estive no local,
subi no ônibus e vi que havia
um cheiro forte de gasolina.
Ele pendurou no teto do ônibus garrafas PET cortadas
com gasolina e tinha um isqueiro na mão quando foi
abatido. Durante a negociação ele demonstrou uma perturbação mental e disse que
queria parar o estado. Vamos
ouvir os reféns e familiares
para entender o que levou ele
a praticar este ato.” Página 4

Estado de São Paulo passará
a emitir novo RG

Caixa anuncia
financiamento habitacional
corrigido pelo IPCA

Foto/Divulgação

Argentina: novo
ministro das
Finanças prevê
estabilidade
do dólar

O jovem WillianAugusto da
Silva, de 20 anos, estava em
surto psicótico na terça-feira (20) quando sequestrou um
ônibus na Ponte Rio-Niterói,
permanecendo por três horas
e meia com 37 reféns parados
na altura do vão central, na pista sentido Rio.
O governador do estado,
Wilson Witzel, que concedeu
coletiva à imprensa no início
da tarde, considerou um sucesso a operação que terminou
com a morte de Willian.
“Tivemos que usar atirado-

Scheidt velejou com regularidade e subiu para oitavo lugar
Após dois dias de problemas
com a juria, Robert Scheidt velejou de forma consistente e agora
está perto de conquistar uma vaga
na medal race da Read Steady
Tokyo, que será nesta quinta-feira (22). Nesta terça-feira (20), em
Enoshima, no Japão, o bicampeão
olímpico velejou entre os top 10
e cruzou a linha de chegada em 5°
e 7° lugares. Com isso, subiu para
o oitavo lugar na classificação
geral do evento-teste para os Jo-

gos de Toquio/2020, com 68
pontos perdidos.
Para garantir o direito de
disputar a regata da medalha,
Scheidt precisa manter a regularidade nas duas últimas provas da fase de classificação,
marcadas para esta quarta-feira
(21). “Após duas penalidades e
ser obrigado a me retirar ontem
(segunda-feira), consegui reagir e fazer duas boas regatas e
subi na tabela geral. Página 8
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CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D I A S - Coluna (diária) de política do jornalista Cesar
Neto, publicada na imprensa desde 1993. Em São Paulo (SP), no
jornal “O Dia” (3º mais antigo dos diários). Na Internet desde
1996, www.cesarneto.com é um dos pioneiros no Brasil. No
Twitter, @CesarNetoReal
+
CÂMARA (SP) Mais da metade dos Subprefeitos podem ser
candidatos pra vereança paulistana em 2020. Isso amplia bastante
os cenários possíveis pra eleição majoritária, que diferentemente das proporcionais manterão as coligações. Por exemplo, PSDB
com DEM (ex-PFL) vice ...
+
PREFEITURA (SP) ... em chapa com Bruno Covas (PSDB)
pra reeleição. Caso seja reeleito, pode tornar-se candidato ao
Senado em 2022. Neto do senador (falecido) Mario Covas
(PSDB), pai do seu tio, o vereador Mario Covas (ex-PSDB no
PODEMOS), que disputou o Senado 2018
+
ASSEMBLEIA (SP) Dia do Exército comemorado pela 1ª
vez sob o comando do capitão Castelo Branco (sobrinho neto do
Marechal Castelo Branco). O agora deputado (no PSL) deu uma
Aula de História Militar no Brasil. São 371 anos das histórias da
História da Força Armada
+
GOVERNO (SP) Vice-governador Rodrigo Garcia (DEM)
não ‘assina recibo’ pro preso Léo Pinheiro. Em colaboração premiada, o dono da OAS disse ter pago 1 milhão (caso das corrupções nas obras 2007 do Metrô) pro então deputado e mais jovem
presidente da história na ALESP
+
CONGRESSO (BR) Muita água vai rolar com a sabatina no
Senado pra que o deputado federal Bolsonaro (PSL) seja aprovado pra assumir a Embaixada nos USA. Em último caso, o pai já
disse que pode rolar ‘ultima forma’ e a nomeação do filho pro
Ministério (Relações Exteriores). Tá OK ?
+
PRESIDÊNCIA (BR) Se o 1º turno pra 2022 fosse hoje,
possivelmente os governadores (Witzel PSDB - Rio) e Doria
(novo PSDB - São Paulo) poderiam ir ao 2º turno com Bolsonaro (no PSL), caso o presidente em campanha pela reeleição tivesse tirado o Brasil da recessão econômica
+
PARTIDOS - O ex-deputado federal (PSDB - SP) Zé Aníbal
tá pedindo a impugnação da filiação do deputado federal Frota
(expulso do PSL Bolsonarista), pra tentar conter a hegemonia
(paulista a caminho da nacional) de João Doria. A direção
nacional, sob ‘novos bicos e asas’ ...
+
POLÍTICOS - ... de Doria, deve tratar desta pauta, além do
caso do novamente deputado federal Aécio Neves (PSDB - MG),
que se não sair, Doria pensa até em expulsão. Zé Aníbal chamou
Frota de ‘desagregador de um PSDB que já não agrega como antes’ elogiou os esforços do Covas
+
E D I T O R - A coluna (diária) de política do jornalista Cesar
Neto tornou-se um referencial das liberdades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara Municipal de São Paulo) e Colar
de Honra ao Mérito (Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo). EMAIL cesar@cesarneto.com
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O Estado de São Paulo passará a emitir, a partir desta terça-feira (20), um novo modelo da
carteira de identidade (RG). Os
parâmetros do documento atenderão ao decreto federal 9.278 de
2018, que padroniza as novas cédulas de identidade. O prazo para
que os Estados atendam a determinação é março de 2020.
Uma atribuição da Secretaria
da Segurança Pública dentro do
Estado de São Paulo, a emissão
dos novos documentos é feita
por intermédio do Instituto de
Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD/DIPOL), da
Polícia Civil.
Além de incluir novos dispositivos que aumentam a segurança contra falsificação, o novo
RG trará benefícios para a população, como a possibilidade da
inclusão de nome social sem a
necessidade de alteração no registro civil.
Mais informações
O documento também apre-

sentará dimensão reduzida mas,
ao mesmo tempo, mais informações. A partir de agora a carteira
de identidade poderá incluir registros como título de eleitor,
numeração da carteira de trabalho e previdência social, certificado militar, carteira nacional
de habilitação, documento de
identidade profissional, carteira
nacional de saúde e NIS/PIS/
PASEP.
Também poderão constar na
cédula indicativos para portadores de necessidades especiais e
códigos referentes ao CID (Código Internacional de Doenças).
A inclusão de informações adicionais no documento será facultativa, ou seja, cada cidadão
poderá optar por incluir os registros complementares que julgar necessários.
A emissão dos novos documentos estará disponível em todos os postos do Poupatempo do
Estado e poderá ser solicitado
por quem vai emitir a carteira de
identidade pela primeira vez ou
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Estado de São Paulo passará
a emitir novo RG

Novo RG
para aqueles que forem providenciar a segunda via. É importante ressaltar que os documentos no modelo antigo continuam
valendo normalmente.
Serviço
O Poupatempo atende com
hora marcada, para garantir con-

forto a todos os cidadãos. Para
marcar gratuitamente dia e horário para ser atendido, o cidadão pode buscar um dos seguintes canais de atendimento:
pela
internet:
www.poupatempo.sp.gov.br
por aplicativo no celular: SP
Serviços

Mulheres vítimas de violência doméstica
qualificadas pela Prefeitura começam a
trabalhar em feiras livres
Oferecer uma oportunidade
de recomeço às mulheres vítimas de violência doméstica. A
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo concluiu na
segunda-feira, 19 de agosto, o
processo de qualificação de
mulheres vítimas de violência
doméstica participantes dos Programas Operação Trabalho, Tem
Saída e Combate ao Desperdício
de Alimentos. A partir desta terça-feira, 20 de agosto, as participantes darão inicio à jornada
de trabalho como agentes de
operação nas feiras livres que
integram o Combate ao Desperdício, cada beneficiaria receberá uma bolsa-auxílio no valor de
R$ 1.047,90 por mês, para seis
horas de atividades de segunda à
sexta-feira.
A primeira turma do projeto
conta com 13 mulheres e iniciou
o treinamento na segunda-feira,
12 de agosto, no Banco de Alimentos, na zona norte da capital. Durante o período, as beneficiárias puderam conhecer os
programas que integram a ação,
destacando a importância do trabalho executado pelos agentes
de operação nas feiras livres. A
capacitação contou também com
orientações de higiene e manipulação de alimentos na cozinha,
bem como dicas de como aproveitar integralmente frutas, legumes e verduras.
“A expectativa é que até o
fim do ano, 100 mulheres vítimas de violência doméstica possam ser capacitadas e inseridas
ao mercado de trabalho por
meio da ação. Dessa forma, pro-

movemos a independência financeira dessas mulheres e ampliamos o programa de combate ao
desperdício de alimentos, que
estará presente em até 200 feiras espalhadas pelo município”,
destaca a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.
Responsáveis pela sensibilização, coleta dos alimentos e
triagem nas feiras livres doadoras do Programa de Combate ao
Desperdício de Alimentos, as
mulheres atuarão em duplas para
maior abrangência de coleta e
destinação dos alimentos às entidades. A escolha das feiras e
das duplas foi feita de acordo
com a moradia de cada participante, buscando facilitar o deslocamento das agentes. Também
foram priorizadas organizações
que atendem crianças e idosos
que oferecem refeições na própria entidade.
Para Gilmara Germano, a iniciativa é uma oportunidade de
recomeço. “Com o treinamento
e a oportunidade de emprego que
eu recebi da Prefeitura de São
Paulo, a ação é uma saída para
que eu possa buscar minha independência financeira. Nada é
mais gratificante do que ter o
próprio dinheiro e conseguir
pagar as contas sem depender de
outra pessoa”, destaca.
As agentes de Combate ao
Desperdício de Alimentos atuarão em 100 feiras da cidade até
o final deste ano. Nas feiras serão coletadas as frutas, verduras
e legumes e nas entidades nas
200 das 310 entidades cadastradas no Banco de Alimentos

ocorrerá a triagem dos alimentos que estejam em condições de
consumo. Inicialmente, 24 feiras livres localizadas nas regiões
norte, oeste e central da capital
participarão da expansão do Programa, atendendo novas 24 entidades assistenciais cadastradas
pelo Banco.
Toda segunda-feira, dia em
que não ocorre feira livre em
São Paulo, as Agentes de Combate ao Desperdício de Alimentos visitarão as organizações
sociais para passar orientações
sobre o uso adequado dos alimentos, ensinar receitas nutritivas e ampliar as ações para redução do descarte dos itens recebidos.
Programa de Combate ao
Desperdício e à Perda de Alimentos
Iniciado em outubro de
2017, o Programa idealizado
pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e
Trabalho recolhe alimentos em
boas condições de consumo,
mas que seriam descartados por
não possuir valor comercial. Atualmente, 12 feiras livres e dois
mercados municipais participam
da ação, que já doou mais de 112
toneladas de frutas, legumes e
verduras.
Por meio de agentes operacionais vinculados ao POT
– Programa Operação Trabalho, a coleta é direcionada
para o Banco de Alimentos,
local em que as frutas, verduras e legumes são submetidos a um processo de triagem. Por fim, a arrecadação

é distribuída para as mais de
310 entidades assistenciais cadastradas pelo banco, responsáveis por oferecer refeições para
pessoas em situação de vulnerabilidade.
Programa Tem Saída
Lançado em agosto de 2018,
o Programa Tem Saída é uma
política pública voltada à autonomia financeira e empregabilidade da mulher em situação de
violência doméstica e familiar.
A ação é uma parceria entre a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
OAB-SP e ONU Mulheres.
A mulher atendida pelo sistema judiciário será encaminhada aos equipamentos de seleção
de emprego da Prefeitura de São
Paulo. No local, ela terá atendimento especial e entrevista prioritária às vagas disponibilizadas
pelas empresas parceiras do
Programa.
Programa Operação Trabalho
O Programa Operação Trabalho (POT), administrado pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, possui atualmente 11 projetos e 1.420 pessoas atendidas.
Tem como objetivo qualificar o
trabalhador desempregado, residente na capital e que pertença a
família de baixa renda, visando
estimulá-lo à busca de ocupação,
bem como à sua reinserção no
mercado de trabalho.

Projeto da Unesp capacita profissionais
sobre combate ao uso de drogas
Há dois anos, um grupo de
pesquisadores da Faculdade de
Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual Paulista
(Unesp) em Araraquara promove atividades lúdicas em escolas
do ensino básico para levar a
adolescentes informações sobre
dependência química.
No início de 2019, o projeto deu um novo passo. Pela primeira vez, a iniciativa abriu as
portas da universidade para um
curso com profissionais que lidam com os jovens no cotidiano. A atividade reuniu docentes
da rede básica de ensino e profissionais que trabalham com
dependência de drogas na região
de Araraquara.
Durante cinco dias, os participantes acompanharam palestras e discussões sobre dependência de drogas e os efeitos
causados no organismo, além de
fatores que podem influenciar
para o uso abusivo. O encontro

foi organizado pelo Grupo de
Pesquisa e Ensino sobre Álcool
e Outras Drogas (Pensad), ligado à Faculdade de Ciências Farmacêuticas, da Unesp.
Público
A ideia do grupo é oferecer
informações científicas confiáveis sobre entorpecentes a toda
a comunidade, com foco principalmente no público jovem.
“Mesmo falando com o adolescente, nós não queríamos falar
simplesmente para ele fugir das
drogas. Chegamos de forma bem
aberta e abordamos o porquê de
a pessoa usar droga e qual mal
isso pode causar”, explica o coordenador do Pensad, Marcelo
Marin, à TV Unesp.
O grupo pensou em ideias para
tornar o assunto atrativo e garantir
o engajamento dos jovens nas atividades. Nesse caso, a música é
uma aliada. Divididos em grupos,
os participantes trabalharam a can-

ção “Cachimbo da Paz”, do artista Gabriel o Pensador.
“Sempre entregamos um papel com a letra. Isso já traz um
interesse maior para eles. É bem
amis útil do que uma palestra
cansativa de duas horas. A própria letra já traz muitos aspectos relacionados ao tema”, afirma à TV Unesp Lorena de Souza, aluna do curso de Farmácia
da Unesp.
Cartilha
Além da parte musical, os
participantes receberam uma cartilha criada pelo Pensad, a mesma usada durante as visitas escolares. Nela, há sugestão de outras
atividades interativas e lúdicas,
como vídeos, jogos de mímicas
e perguntas e respostas.
O objetivo do material é servir como um ponto de apoio para
quem lida com a questão no dia
a dia. É o caso do inspetor de alunos Pedro Trench, no cargo em

uma escola estadual de Matão há
seis anos. “Quando você consegue trabalhar com diversas ferramentas, isso despertará interesse e pode mudar o interesse
dos jovens sobre o tema”, enfatiza à TV Unesp.
Conselheiro tutelar há três
anos e criador de uma ONG de
prevenção ao uso de drogas em
atividade em Araraquara, Marcio
Severino avalia que a abordagem
mais leve e chamativa ensinada
no curso ajuda a ter um contato
mais próximo com usuários de
drogas.
“Temos que deixar de lado os
métodos repetitivos para implantar formas atrativas como as
vivenciadas nesta atividade, em
que usamos a música, a ludicidade, o esporte e outras ferramentas técnicas para que possamos atingir aquele adolescente e falar de forma divertida”,
salienta o conselheiro tutelar à
TV Unesp.
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MP que muda Coaf para o Banco
Central é publicada no Diário Oficial
A medida provisória (MP)
que transforma o Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (Coaf) em Unidade de Inteligência Financeira (UIF), vinculada ao Banco Central (BC), está
publicada no Diário Oficial da
União desta terça-feira (20). De
acordo com a MP, a unidade tem
autonomia técnica e operacional
e atuação em todo o território
nacional.
A Unidade de Inteligência
Financeira será “responsável por
produzir e gerir informações
para a prevenção e o combate à
lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo, ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa,
além de promover a interlocução institucional com órgãos e
entidades nacionais, estrangeiros e internacionais que tenham
conexão com a matéria”, diz o
texto do documento.
O colegiado é formado por
um conselho deliberativo, com
um presidente e, no mínimo,
oito e, no máximo, 14 conse-

lheiros, escolhidos entre “cidadãos brasileiros com reputação
ilibada e reconhecidos conhecimentos em matéria de prevenção e combate à lavagem de dinheiro ao financiamento do terrorismo ou ao financiamento da
proliferação de armas de destruição em massa”; e um quadro
técnico-administrativo composto por uma secretaria executiva
e diretorias especializadas. Caberá ao presidente do BC escolher o presidente do colegiado
e seus conselheiros”.
“A atuação dos conselheiros
será considerada prestação de
serviço público relevante, não
remunerada”, diz a MP.
A MP prevê também, entre
outras medidas, que a transferência dos servidores e empregados em exercício no Coaf para
a unidade financeira não implicará alteração remuneratória.
Porta-voz
Na segunda-feira (19), o
porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, ao

falar sobre a transferência do
Coaf para o BC, disse que a mudança não tirará o caráter colaborativo com outros órgãos e
manterá o perfil de combate à
corrupção.
“Essa mudança não inviabilizará esse combate tão importante. Foi dentro desse contexto
que o presidente fez, por meio
do assessoramento dos ministérios da Economia e da Justiça,
essas pequenas modificações a
fim de, posicionando essa unidade, obter dela a mais eficiente e eficaz ação”, disse.
Criado em 1998, no âmbito
do Ministério da Fazenda, o
Coaf é um órgão de inteligência
financeira do governo federal
que atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem
de dinheiro.
A reforma administrativa do
governo do presidente Jair Bolsonaro previa a transferência do
conselho para o Ministério da
Justiça e Segurança Pública. A
medida, no entanto, foi rejeitada pelo Congresso Nacional,

que manteve o órgão subordinado ao Ministério da Economia.
Nota do BC
Em nota divulgada na segunda-feira (19) à noite, o Banco
Central disse que a UIF é dotada
de autonomia técnica e operacional. “Trata-se de medida proposta pelo Ministério da Economia e pelo Banco Central, dentro de projeto amplo para o aperfeiçoamento institucional do sistema regulatório brasileiro.”
O BC informou que “será
responsável pela aprovação da
estrutura de governança do novo
órgão, observando-se o alinhamento às recomendações e melhores práticas internacionais”.
“A autonomia do Banco Central, que se encontra em discussão no Congresso Nacional, confere respaldo à autonomia técnica
e operacional da UIF, assegurando
o foco de sua atuação na capacidade para a produção de inteligência
financeira, com base em critérios
técnicos e objetivos”, acrescentou.
(Agencia Brasil)

Aneel aprova redução nas contas
de luz para duas distribuidoras
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou na
terça-feira (20) a redução nas
tarifas de energia das distribuidoras Celesc, que atua em Santa
Catarina, e da Elektro Redes, que
atende os estados de São Paulo
e Mato Grosso do Sul. Os novos valores passarão a ser cobrados a partir do dia 22 e 27 de
agosto, respectivamente.
Ao revisar as tarifas da Celesc, a Aneel aplicou uma redução de 7,8% para as tarifas de
energia dos consumidores atendidos pela empresa. O efeito para
os consumidores residenciais
será de 9,77%. Para os atendidos
na baixa tensão, como agropecuária e cooperativas rurais, será de
9,16% e para os atendidos na alta
tensão, como indústrias e shoppings, a redução será de 5,53%.
A empresa atende 3 milhões de
unidades consumidoras localizadas em 264 municípios do estado de Santa Catarina.
Ao calcular o reajuste, conforme estabelecido no contrato

de concessão, a Agência considera a variação de custos associados à prestação do serviço.
No caso da Celesc a Aneel informou que o pagamento do
empréstimo da Conta ACR e
ajustes em rubrica da Conta de
Desenvolvimento Energético
(CDE) contribuíram para reduzir o reajuste em aproximadamente -6,87%. Houve ainda redução dos custos com aquisição
de energia, - 0,67% no cálculo
do reajuste.
Já para os consumidores
atendidos pela Elektro Redes a
redução médias nas tarifas de
energia será de 8,32%. Para os
consumidores residenciais a redução será maior, de 11,79%.
Para os clientes atendidos em
baixa tensão, o impacto será de
menos 11,17% e para os atendidos em alta tensão, a redução
será de 2,89%. A concessionária atende 2,6 milhões de unidades consumidoras, localizadas
em 223 municípios do estado de
São Paulo e cinco do Mato

Grosso do Sul.
“Dentre os itens que mais
contribuíram para a redução tarifária, observa-se a cobertura
dos encargos setoriais que colaborou com o abatimento de
aproximadamente 6,18%. Destaque para o pagamento do empréstimo da Conta ACR e ajustes em rubrica (retirada CDE
Decreto) da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE)”,
disse a Aneel.
Reduções nas tarifas
As últimas revisões tarifárias da Aneel têm sido marcadas,
em diversas ocasiões, pela aplicação de índices de reajuste negativos. O principal motivo foi a
antecipação, em março, de uma
negociação envolvendo a quitação do saldo da chamada ContaACR (Ambiente de Contratação
Regulado), que vai permitir retirar R$ 8,4 bilhões das tarifas de
energia elétrica até 2020, dos
quais, R$ 6,4 bilhões neste ano.
De acordo com a Aneel, isso re-

presenta uma atenuação média
dos reajustes das tarifas de 3,7%
neste ano e de 1,2% em 2020.
“A Conta-ACR foi um mecanismo de repasse de recursos às
distribuidoras para cobertura dos
custos com exposição involuntária no mercado de curto prazo
e o despacho de termelétricas
entre fevereiro e dezembro de
2014. Para lastrear a conta, a
CCEE [Câmara de Comercialização de Energia Elétrica] foi autorizada a contratar operações de
crédito com os bancos, ressarcidas pelos consumidores a partir
de novembro de 2015, mediante
recolhimento de encargo na tarifa de energia elétrica até abril de
2020”, disse a Aneel.
Parte dos recursos foi usada
para pagar os credores e outra
parte ficou guardada em uma
conta de reserva. Segundo a
agência reguladora, em setembro deste ano, o saldo dessa conta de reserva será suficiente para
cobrir o saldo devedor. (Agencia Brasil)

Índice de confiança do empresário
sobe pelo 3º mês seguido
O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (Icei) voltou a subir e chegou a 59,4 pontos em agosto. É o terceiro aumento seguido do indicador, que
está acima da média histórica de
54,5 pontos. “A confiança segue
elevada”, constata pesquisa divulgada na terça-feira (20) pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI).
De acordo com a CNI, os indicadores do levantamento variam de zero a 100 pontos. Quando estão acima dos 50 pontos
mostram que os empresários

estão confiantes. De acordo
com a pesquisa, a confiança melhorou para todos os portes de
empresas. Nas médias e sobretudo nas grandes empresas, está
acima da média nacional.
Nas grandes empresas, o Icei
registrou 59,7 pontos este mês.
Nas médias indústrias, ficou em
59,5 pontos e, nas pequenas, em
58,8 pontos. O levantamento indicou ainda que o índice é maior na indústria extrativa, segmento em que alcançou 62,8
pontos. Na indústria de transformação ficou em 59,5 pontos e,

na construção, em 58,5 pontos.
“O aumento do otimismo neste mês é resultado da melhora da
percepção das condições atuais
dos negócios e do aumento do
otimismo sobre o desempenho
das empresas e da economia nos
próximos seis meses”, diz a CNI.
Para o economista da CNI
Marcelo Azevedo, a melhora da
percepção de das expectativas
dos empresários refletem as
notícias positivas para a economia. “Há uma sequência de boas
notícias: a queda dos juros, a liberação do Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço (FGTS) e a
aprovação em segundo turno da
reforma da Previdência”, disse.
A pesquisa mostra que a confiança é maior na Região Norte,
onde subiu 4,0 pontos e atingiu
61,7 pontos. No Nordeste, o índice ficou em 59,6 pontos, no
Sudeste, em 58,5 pontos, no Sul,
54,9 pontos e, no Centro-Oeste, em 59,2 pontos.
A pesquisa foi realizada entre 1º e 13 de agosto, com 2.451
empresas, sendo 945 pequenas,
917 médias e 589 de grande porte. (Agencia Brasil)

Campos Neto nomeia presidente da
Unidade de Inteligência Financeira
O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos
Neto, nomeou na terça-feira
(20) Ricardo Liáo para a presidência da Unidade de Inteligência Financeira (UIF), antigo
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Ele
substituirá Roberto Leonel de
Oliveira Lima.
Liáo, servidor de carreira
aposentado do BC, era diretor de
Supervisão do Coaf. A área de
supervisão do Coaf era responsável pela regulação, fiscalização e a aplicação de penas administrativas relativas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao
financiamento do terrorismo.
Na terça-feira (20) foi publicada no Diário Oficial da
União a Medida Provisória
nº 893 que transformou o
Coaf na Unidade de Inteligência Financeira, vinculada

ao Banco Central.
Segundo a MP, a Unidade de
Inteligência Financeira será “responsável por produzir e gerir informações de inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao
financiamento do terrorismo e
ao financiamento da proliferação de armas de destruição em
massa e promover a interlocução institucional com órgãos e
entidades nacionais, estrangeiros e internacionais que tenham
conexão com a matéria”.
A MP define que a estrutura
organizacional da Unidade de Inteligência Financeira compreende o Conselho Deliberativo e o
Quadro Técnico-Administrativo.
O Conselho Deliberativo
será composto pelo presidente
da Unidade de Inteligência Financeira e por, no mínimo, oito
e, no máximo, quatorze conse-

lheiros, escolhidos dentre cidadãos brasileiros com reputação
ilibada e reconhecidos conhecimentos em matéria de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo ou ao financiamento da
proliferação de armas de destruição em massa. O presidente
do BC será o responsável por
escolher os conselheiros e o
presidente da presidente da Unidade de Inteligência Financeira.
“A atuação dos conselheiros
será considerada prestação de
serviço público relevante, não
remunerada”, diz a MP.
O Quadro Técnico-Administrativo será formado por ocupantes de cargos em comissão e
funções de confiança; servidores, militares e empregados cedidos ou requisitados; e servidores efetivos.
Na segunda-feira (19), o

Banco Central informou que a
UIF é “dotado de autonomia técnica e operacional”. “Trata-se de
medida proposta pelo Ministério da Economia e pelo Banco
Central dentro de projeto amplo
para o aperfeiçoamento institucional do sistema regulatório
brasileiro”, diz a nota.
O BC informou que “será
responsável pela aprovação da
estrutura de governança do novo
órgão, observando-se o alinhamento às recomendações e melhores práticas internacionais”.
“A autonomia do Banco Central, que se encontra em discussão no Congresso Nacional, confere respaldo à autonomia técnica
e operacional da UIF, assegurando
o foco de sua atuação na capacidade para a produção de inteligência
financeira, com base em critérios
técnicos e objetivos”, acrescentou.
(Agencia Brasil)

Argentina: novo ministro
das Finanças prevê
estabilidade do dólar
O novo ministro das Finanças da Argentina, Hernán Lacunza,
tomou posse na manhã de terça-feira (20) na Casa Rosada, sede
do governo. Ele discursou e apresentou suas propostas para a
pasta. Lacunza afirmou que sua gestão será centrada em “garantir
a estabilidade do câmbio no período eleitoral” e que o Banco
Central utilizará todas as ferramentas que tem ao seu alcance
para evitar a subida do dólar.
“Entendemos que, em momentos de incerteza, a estabilidade
é o bem público mais importante. A situação é complexa mas
temos argumentos de sobra para seguir em frente e garantir a
tranquilidade dos argentinos nesse processo eleitoral e chegar
ao próximo mandato, seja quem for, de um ponto de partida com
uma plataforma consistente e robusta para poder recuperar o crescimento. Há várias décadas que um terço dos argentinos não conseguem sair da situação de pobreza e isso é o que mais nos preocupa como governo”, disse Lacunza.
O presidente do país, Mauricio Macri, agradeceu ao novo
ministro por ter aceitado uma tarefa “complexa em um momento tão difícil na Argentina”. “O fato de você ter aceitado mostra
sua profunda vocação de serviço e coragem. Que, em cada decisão, você tenha como foco cuidar dos argentinos, e eu não te
peço como candidato, mas como presidente”.
Macri pediu ainda que Lacunza amenize qualquer custo que o
processo eleitoral possa ter na vida diária dos cidadãos nos próximos meses. As eleições gerais acontecerão no dia 27 de outubro. As eleições primárias, que servem como uma grande pesquisa eleitoral e aconteceram no último dia 11, apontaram uma
vitória, ainda em primeiro turno, da chapa de oposição Alberto
Fernández - Cristina Kirchner (47% dos votos). Macri obteve
32% dos votos.
FMI
O novo ministro garantiu, que durante a sua gestão respeitará
“as pautas fiscais acordadas com o Fundo Monetário Internacional” (FMI) e fez um convite de diálogo à oposição, para que o
país possa conquistar uma maior estabilidade cambiaria.
Representantes do FMI farão uma visita ao país nos próximos dias, para revisar o andamento do acordo em que a Argentina, em troca de um empréstimo de 57 bilhões de dólares, firmou
uma série de compromissos. “Entrei em contato com eles (representantes do FMI) e nos próximos dias estarão fazendo uma
visita para revisar as metas”, disse o novo ministro. Uma parcela
da ajuda, no valor de 5,5 milhões de dólares, está prevista para
setembro.
“O presidente me pediu que convocasse os representantes
econômicos de todos os candidatos concorrentes nas eleições
para nos colocarmos de acordo como homens de Estado em algumas condições básicas para preservar a estabilidade”, afirmou
Lacunza.
Antecessor
Hernán Lacunza, que atuava como ministro da Economia da
Província de Buenos Aires, assume no lugar de Nicolás Dujvone, que renunciou ao cargo no último sábado (17), afirmando
estar “convencido de que, em virtude das circunstâncias, a gestão precisa de uma renovação significativa na área econômica”.
Lacunza é formado em Economia, nasceu na cidade de Buenos Aires, é casado, tem 50 anos e dois filhos. (Agencia Brasil)

Primeiro-ministro
renuncia e coloca fim
a governo na Itália
O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou sua
renúncia na terça-feira (20/08), afirmando, em discurso no Senado, sua intenção de informar no mesmo dia o presidente italiano, Sergio Mattarella de sua decisão. Ele atribuiu a culpa pelo
fim do governo populista, que durou 14 meses, ao ministro do
Interior e vice-primeiro-ministro, Matteo Salvini.
“Estou dando fim aqui a essa experiência de governo”, disse
Conte, chamando Salvini de “irresponsável” por provocar uma
crise do governo.
O primeiro-ministro criticou severamente as recentes demandas de Salvini por uma eleição antecipada, para que, segundo ele,
pudesse ganhar “plenos poderes” e conquistar o posto de primeiro-ministro.
Conte afirmou que o vice-premiê mostra “grave desprezo pelo
Parlamento” e coloca a Itália em risco de uma “vertiginosa espiral de instabilidade política e financeira” nos próximos meses,
criando uma crise desnecessária que derruba um governo em funcionamento.
Salvini, que esteve sentado ao lado de Conte, sorrindo às vezes enquanto o premiê discursava, começou o debate no Senado
dizendo, desafiadoramente: “Eu faria tudo novamente.”
Pressionando por uma nova eleição o mais breve possível,
Salvini, que enquanto ministro do Interior liderou uma repressão
aos migrantes, disse: “Eu não temo o julgamento dos italianos.”
Tanto na eleição para o Parlamento Europeu na Itália, há três
meses, como nas mais recentes pesquisas de opinião, a Liga de
Salvini subiu em popularidade.
Salvini já havia afirmado no dia 8 de agosto que a coalizão governista, formada pelo partido Liga, de extrema direita, e o populista Movimento Cinco Estrelas (M5S), rachou e que o único caminho para solucionar o impasse seria realizar novas eleições.
A tensão na coailizão de governo veio à tona depois de o Senado derrotar uma moção apresentada pelo M5S visando acabar
com um projeto de trem alta velocidade, financiado pela União
Europeia (UE), que ligaria Turim à França. O projeto foi apoiado, porém, pela Liga, de Salvini.
A votação no Senado expôs o conflito entre as legendas, que
há meses têm tido uma série de atritos. Segundo a imprensa italiana, antes do embate parlamentar, Salvini já havia imposto várias condições para a Liga permanecer no governo, incluindo a
renúncias dos ministros do Transporte, Defesa e Economia.
O rompimento lança a terceira economia da zona do Euro
num futuro político incerto. Antes de convocar novas eleições, o presidente italiano, Sergio Mattarella, deve primeiro
verificar se o governo realmente perdeu apoio no Parlamento. (Agencia Brasil)
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Caixa anuncia financiamento
habitacional corrigido pelo IPCA
estava engatilhado, com garrafas PET com gasolina penduradas e ele tinha um isqueiro,
então a ameaça era real. A negociação passou para tática,
comandada por mim.”
Por motivo de sigilo no inquérito, Nunes não revelou
quantos atiradores participaram
da ação nem quantos tiros foram disparados. “Foram disparados os tiros necessários para
ele parar. Ele também tinha uma
faca e uma arma de choque”, informou o tenente-coronel.
O sequestrador foi levado
para o Hospital Souza Aguiar, no
centro do Rio, mas não há informações se ele chegou com vida
ou já morto à unidade de saúde.
A Polícia Civil assumiu a ocorrência e a Delegacia de Homicídios da capital será a responsável por conduzir o inquérito,
que está em sigilo.
Na coletiva, o governador
Witzel voltou a defender que
pessoas portando fuzis possam
ser abatidas por atiradores de
elite e informou que vai provocar o Supremo Tribunal Federal
para que seja dado um entendimento jurídico nesse sentido.
“Eu quero extrair o entendimento de que quem porta fuzil é
ameaça iminente, não podemos
esperar ele atirar primeiro. A
sociedade precisa tomar essa
decisão, vamos provocar o STF
para ter esse entendimento jurisdicional. Se esse de hoje pode
ser abatido, porque não quem
está com um fuzil?”, questionou o governador.
William não tinha antecedentes criminais e parentes relataram que ele estava em surto psicótico há três dias. A
arma encontrada com ele era
um simulacro, ou seja, de brinquedo. (Agencia Brasil)

Mortes no trânsito
reduzem em 3,6% no
estado de São Paulo
As mortes de motociclistas
reduziram em julho, com 138
mortes este ano e 166 no mesmo mês do ano passado, aponta
sistema de dados do governo
paulista, Infosiga SP. Em todo o
estado, foram 479 mortes por
acidentes de trânsito, uma redução de 3,6% na comparação com
2018. No acumulado do ano, a
redução é de 2,2%, passando de
3.142 para 3.072 mortes de
janeiro a julho.
A maioria dos motociclistas
mortos é de homens (83%) com
idade entre 18 e 29 anos
(44%), sendo a vítima o condutor do veículo (85% dos casos). As ocorrências estão concentradas em vias urbanas
(54%) e mais da metade dos casos (51%) envolvem colisões
com outros veículos.
Também houve queda na
morte de pedestres. Em julho,
foram 128 ocorrências contra
133 no ano passado (-3,8%). No

acumulado de janeiro e julho,
são 803 ocorrências contra 879
no mesmo período de 2018, uma
queda 8,7%. Pessoas com mais
de 60 anos são as principais vítimas e correspondem a 40%
dos casos neste mês.
Dados regionais
As mortes no trânsito diminuíram em nove das 16 regiões
administrativas do estado. Houve queda nas regiões Metropolitana de São Paulo (-13%),
Araçatuba (-60%), Barretos (14%), Bauru (-35%), Registro
(-38%), Ribeirão Preto (26%), Santos (-10%), São José
dos Campos (-42%) e São José
do Rio Preto (-28%).
Foi registrado aumento das
mortes nas regiões de Campinas
(+29%), Central (+6%), Franca
(+33%), Itapeva (+133%), Marília (+8%) e Sorocaba (+96%).
Na região de Presidente Prudente, o índice ficou estável. (Agencia Brasil)

gem pode chegar a 2,95% do
valor financiado para quem tem
as melhores relações com o banco (ter conta no banco e apresentar baixo risco de inadimplência, por exemplo). Os valores serão corrigidos mensalmente, prestação a prestação,
conforme o IPCA mais recente.
Já a linha de financiamento
praticada atualmente traz uma
correção de TR + 9,75% do valor financiado. Essa porcentagem pode cair até 8,5%, sendo
8,5% para clientes com boas relações com o banco.
Prestações menores
Guimarães disse que o valor
da prestação do financiamento
imobiliário poderá ser reduzido
até pela metade. “O que representa isso? Um imóvel de R$ 300 mil,
que hoje você começa pagando R$
3 mil, você baixará, com 4,95%
de taxa, de R$ 3.168 para R$ 2 mil.

Se você chegar a uma taxa de
2,95%, você chega a uma redução
de 51% na prestação”.
Caso o cliente não queira financiar com base no IPCA, temendo um aumento muito grande
na inflação no futuro, ele poderá
optar pela linha já usada. “Se o cliente tiver esse receio, ele pode
continuar com TR. Exatamente
por causa disso, um componente
do IPCA mais volátil, que a gente
reduziu tanto, para 4,95%”, disse
o presidente da Caixa.
O presidente Jair Bolsonaro
participou do evento e disse que
a medida é um ganho para a sociedade como um todo, tanto
para quem vai comprar, quanto
para os setores imobiliário e da
construção. “Isso é muito bemvindo. E a sociedade toda ganha,
todo mundo ganha. Vamos, na
medida do possível, dando sinais
que queremos fazer um Brasil
melhor para todos”.

Para o presidente da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins, a medida deverá favorecer
o mercado. “A transferência do
indexador da prestação do crédito imobiliário – da TR [Taxa Referencial], que não tem a confiança dos investidores, para o Índice de Preços [IPCA]– deve favorecer o mercado. [...] A atualização por Índice de Preços estimula o apetite para esses agentes [financeiros] comprarem os
papéis”, disse Martins, em nota.
Para Martins, a medida estimulará a concorrência, trará dinheiro novo e abrirá caminho
para que os custos para o crédito imobiliário diminuam. “O
consumidor final vai poder pagar menos em prestações, pois
a economia brasileira vai ter um
mercado real em vez de um
‘mercado de apostas’”, disse.
(Agencia Brasil)

Coaf vai continuar a trabalhar com
independência e autonomia, diz Moro
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro,
disse na terça-feira (20) que o
Conselho de Contr ole de Atividades Financeiras (Coaf) vai
continuar a dispor de independência e autonomia para cumprir sua missão de auxiliar órgãos de governo a combater a
lavagem de dinheiro e outras atividades financeiras criminosas,
como a ocultação ou dissimulação de valores.
A Medida Provisória nº 893,
que trata da reformulação do
órgão, foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da
União. O texto rebatiza o
Coaf, transformando-o em
Unidade de Inteligência Financeira, e o transfere para a
estrutura do Banco Central.
Ainda segundo a publicação,
a unidade terá autonomia técnica e operacional e atuação em
todo o território nacional.
“Ele vai continuar realizando o trabalho de inteligência

em relação à prevenção à lavagem de dinheiro com independência e autonomia”, declarou o ministro.
“No âmbito do combate à
criminalidade, é essencial utilizarmos a inteligência para enfrentarmos, prevenirmos e combatermos também a lavagem de
dinheiro, já que a criminalidade
organizada sempre se vale desse expediente para financiar suas
atividades. Por esse motivo, defendíamos a permanência do
Coaf no âmbito do Ministério da
Justiça e Segurança Pública”,
afirmou Moro.
“Evidentemente, para a transferência da estrutura [do Ministério da Justiça e Segurança Pública para o Banco Central], algumas modificações tiveram que
ser realizadas, mas não existe
nenhum receio de que o Coaf,
agora com o novo nome, deixe
de realizar seu trabalho”, acrescentou o ministro, rebatendo
ressalvas e críticas à mudança,

Foto/ José Cruz Agência Brasil

O jovem Willian Augusto da
Silva, de 20 anos, estava em
surto psicótico na terça-feira (20) quando sequestrou um
ônibus na Ponte Rio-Niterói,
permanecendo por três horas e
meia com 37 reféns parados na
altura do vão central, na pista
sentido Rio.
O governador do estado,
Wilson Witzel, que concedeu
coletiva à imprensa no início da
tarde, considerou um sucesso
a operação que terminou com
a morte de Willian.
“Tivemos que usar atiradores de elite para neutralizar um
homem que ameaçada dezenas
de vidas. Eu estive no local,
subi no ônibus e vi que havia um
cheiro forte de gasolina. Ele
pendurou no teto do ônibus garrafas PET cortadas com gasolina e tinha um isqueiro na mão
quando foi abatido. Durante a
negociação ele demonstrou
uma perturbação mental e disse que queria parar o estado.
Vamos ouvir os reféns e familiares para entender o que levou ele a praticar este ato.”
Segundo o comandante do
Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope),
tenente-coronel Maurílio Nunes, que foi o responsável pela
ação, as negociações por telefone não avançaram e a psicóloga presente no local identificou em William um perfil
psicótico, o que, segundo ele,
levou a polícia a iniciar a “negociação tática” que culminou
nos disparos fatais. “No contato, ele alegou que queria se
matar, iria se atirar da ponte,
estava difícil manter a negociação, ele saiu do ônibus e apontou a arma para uma vítima.
Sempre tomamos por princípio
que a arma era real. O ônibus

O governo federal anunciou
na terça-feira (20), em evento no
Palácio do Planalto, o lançamento de uma nova linha de financiamento habitacional na Caixa
Econômica Federal (CEF). Essa
linha vai operar contratos habitacionais corrigidos pela inflação oficial pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mais uma taxa fixa.
O presidente da Caixa, Pedro
Guimarães, havia adiantado a
medida na semana passada, sem
detalhes. Na tarde desta terçafeira, no Planalto, Guimarães
explicou que a nova linha, baseada no IPCA, trará taxas reduzidas e utilizará o IPCA no lugar
da Taxa Referencial (TR), definida pelo Banco Central e considerada por Guimarães de baixa previsibilidade.
A nova linha traz uma taxa de
4,95% do valor financiado +
correção do IPCA. A porcenta-

Sérgio Moro
que classificou como “uma série de receios infundados”.
“Há algumas pequenas mudanças, mas, no fundo, a estrutura do Coaf permanece a mesma dentro do Banco Central.
Inclusive com a expectativa de

manutenção dos planos de ampliação. Expectativa não – a
própria MP faz referência à
manutenção da estrutura de cargos que reforçamos aqui, no
ministério”, concluiu. (Agencia Brasil)

Judiciário e governo buscam reduzir
milhões de ações contra o INSS
Foto/ José Cruz Agência Brasil

Sequestrador estava em
surto e ameaçou
incendiar ônibus no RJ

Em uma estratégia conjunta,
os poderes Judiciário e Executivo planejam implementar
iniciativas que resultem na redução das demandas judiciais
contra o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), que supera a casa dos 5 milhões de
processos, o equivalente a
48% de todas as ações em tramitação na Justiça Federal.
Todos os dias, são abertas
novas 7 mil demandas na Justi-

ça, segundo dados apresentados
por Renato Vieira, presidente do
INSS. A demanda vem de cidadãos em busca de reverter decisões do órgão que lhe negaram
concessão ou revisão de benefício previdenciário.
Na terça-feira (20), foram
assinados dois acordos entre
INSS, Ministério da Economia
e Conselho Nacional de Justiça
(CNJ): um para o compartilhamento da base de dados dos três

órgãos e outro para a criação de
um comitê executivo de desjudicialização, que contará com
representantes também da Defensoria Pública da União
(DPU) e da Advocacia-Geral da
União (AGU).
Uma das frentes de atuação,
de acordo com Renato Vieira é
“internalizar na esfera administrativa o entendimento de decisões judiciais já consolidadas”.
Ou seja, decisões judiciais recorrentes devem passar a nortear os pedidos de benefícios, de
modo a evitar a necessidade de
se acionar a Justiça. “Em última
instância, [vamos] parar de brigar com o cidadão”, afirmou o
presidente do INSS.
“Quando você tem direito,
nós queremos ser os primeiros
a reconhecer o seu direito”,
disse o advogado-geral da
União, André Mendonça. “Logicamente, quando não há esse
direito, vamos também de forma firme e intransigente defender o erário”, ressaltou.
“Quem sabe daqui a quatro
anos esse número [de proces-

sos] fique abaixo do milhão”,
afirmou.
Em outra frente, se buscará
agilizar a resolução de conflitos
com o compartilhamento de informações. Para isso, uma das
possibilidades, por exemplo,
será compartilhar documentos
de modo a reduzir o número de
perícias necessárias para aferir
uma doença.
Hoje, cerca de R$ 220 milhões por ano são gastos somente com perícias em processos
judiciais ligados a benefícios
previdenciários, segundo o presidente do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e do Conselho da
Justiça Federal (CJF), João Otávio de Noronha.
Os dois acordos foram assinados nesta terça-feira, em cerimônia no Supremo Tribunal
Federal (STF). Além de Vieira,
Mendonça e Noronha, participaram do ato também o presidente
do STF e do CNJ, ministro Dias
Toffoli, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, que não discursou nem falou com os jornalistas. (Agencia Brasil)

Polícia Federal prende estrangeiros
acusados de contrabando de pessoas
A Polícia Federal (PF) prendeu três homens na terça-feira
(20) acusados de comandar um
esquema para levar ilegalmente
estrangeiros para os Estados Unidos (EUA), passando pelo Brasil.
Nenhum deles é brasileiro,
um é argelino, o outro sul-africano e o último iraniano. Segundo a investigação, eles falsificavam vistos para que pessoas da
África Oriental pudessem entrar
no país pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos. Foram identificadas 72 pessoas que teriam
sido levadas pela quadrilha.
A investigação começou em
julho do ano passado, com informações da agência norte-americana de imigração. Os depoimentos de quatro pessoas que entraram ilegalmente nos Estados
Unidos apontaram para a existência da quadrilha que operava em

São Paulo. Os imigrantes pagavam, de acordo com a PF, entre
US$ 5 mil e US$ 7 mil para fazer
a travessia do país de origem até
a fronteira com os EUA.
De São Paulo, as pessoas
eram levadas para Rio Branco, no
Acre, onde atravessavam a fronteira para o Peru. O trajeto, que
chegava a durar 90 dias, envolvia
ainda passagens pelo Equador,
Colômbia e Panamá, inclusive em
áreas de floresta. Os imigrantes
vinham de países como Somália,
Iêmen, Tanzânia, Quênia, Etiópia
e Eritreia. A maioria são homens
entre 20 e 30 anos de idade.
O refugiado argelino é apontado como líder da quadrilha. Segundo a polícia, ele vivia em uma
ocupação e tinha uma agência de
turismo, que usava para operar o
esquema. O iraniano estava no
Brasil com um visto de investi-

dor e o sul-africano também tem
refúgio concedido pelo governo
brasileiro. Além das informações
fornecidas pelas autoridades estrangeiras, a Polícia Federal interceptou ligações telefônicas e
e-mails dos acusados de envolvimento.
Foram cumpridos também
quatro mandados de busca e apreensão nas residências e locais de
trabalho dos acusados. Foi negado pela Justiça, no entanto,
o pedido da polícia para fazer
uma busca em uma mesquita.
“Em diálogos interceptados,
ele comentava com a namorada que guardava dinheiro falso
na mesquita. Há indicativos de
que ele poderia ocultar na mesquita tanto passaportes falsos
como moeda falsa”, justificou
o delegado Milton Fornazari
sobre o pedido feito em relação

ao templo religioso.
Entre as pessoas que chegaram aos Estados Unidos estão
dois homens vindos da Somália
que, de acordo com as autoridades norte-americanas, fazem parte do grupo terrorista Al-Shabaab. A organização fundamentalista islâmica é ligada a Al-qaeda.
Segundo o delegado Milton
Fornazari, a capital paulista é atualmente um ponto fundamental
para imigrantes de outros continentes que pretendem entrar ilegalmente em solo norte-americano. “O que nós identificamos é
que hoje a maior rota para a imigração ilegal para os Estados
Unidos se inicia em São Paulo.
São Paulo é a porta de entrada no
Continente Americano para essa
rota terrestre de imigrantes que
vem de outros continentes”, enfatizou. (Agencia Brasil)
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BB passa a oferecer financiamento
imobiliário com taxas diferenciadas
No mesmo dia em que a Caixa Econômica anunciou crédito
habitacional corrigidos pela inflação, o Banco do Brasil (BB)
passou a oferecer financiamentos imobiliários com juros diferenciados conforme o prazo de
operação. Modalidade inédita no
Brasil, esse tipo de crédito, se-

gundo o BB, busca atender à demanda por financiamentos mais
curtos com taxas mais baixas.
Válido para as linhas do Sistema Financeiro de Habitação
(SFH) e para a Carteira Hipotecária (CH), o novo sistema caracteriza-se pela diminuição dos
juros quanto mais curto for o

prazo. As operações de 60 meses
(cinco anos) terão taxa a partir de
7,99% ao ano mais a Taxa Referencial (TR), que está zerada. Os
financiamentos de 359 a 418 meses (29 anos e 11 meses a 34 anos
e 10 meses) cobrarão juros a partir de 8,45% ao ano mais TR.
Nas linhas SFH e CH, o cli-

ente têm carência de até seis
meses (seis meses para pagar a
primeira prestação) e a possibilidade de pular a parcela um mês
por ano. A simulação com as
novas taxas por prazo já pode ser
conferida
na
página
www.bb.com.br/imoveis. (Agencia Brasil)

Alcolumbre pede agilidade para
aprovação de novo Pacto Federativo
O presidente do Senado,
Davi Alcolumbre (DEM-AP),
voltou a defender na terça-feira
(20) a aprovação rápida de um
novo Pacto Federativo pelo Congresso Nacional. O assunto já
tem sido amplamente discutido
por parlamentares, governadores
e equipe econômica para alinharem as propostas a serem analisadas por deputados e senadores.
“O Senado tem se dedicado
nos últimos meses a apresentar
para o governo central a angústia dos estados, a angústia dos
municípios brasileiros em relação às suas receitas, a descentralização das obrigações que o governo central faz com estados e
municípios e acaba não passando
o recurso necessário para que os
governadores cumpram com as
suas obrigações e os prefeitos
também”, afirmou Alcolumbre.
Na semana passada, Alcolumbre afirmou que a revisão do
pacto federativo poderá englobar de quatro a seis propostas de
emenda à Constituição (PECs).
Segundo o parlamentar, as propostas tramitarão simultaneamente no Senado e tratarão de
temas como a repartição dos recursos da cessão onerosa (leilão de exploração dos barris extras de petróleo na camada pré-

sal), a nova distribuição do Fundo Social do Pré-Sal e a revisão
da Lei Kandir (por meio da qual
a União compensa os estados
pela isenção de tributos estaduais nas exportações).
“Começarão no Senado da
República matérias importantes
de descentralização de recursos
e de dar autonomia aos estados
fazerem a sua legislação no que
diz respeito a extinção da lei
Kandir - que para estados exportadores tem sido um entrave
para o desenvolvimento e na geração de riquezas, renda e ter a
capacidade de investimento nesses estados, principalmente os
exportadores”, argumentou.
O parlamentar afirmou que
colocará em votação na próxima
terça-feira (27) a distribuição de
recursos da Cessão Onerosa.
Pelo texto do Senado, os recursos oriundos de exploração do
petróleo serão divididos com o
percentual de 15% para estados
e 15% para municípios. Alcolumbre cobrou ainda a votação
de propostas paradas na Câmara, como a securitização.
“A securitização é uma matéria que já está na Câmara dos
Deputados, que dá a possibilidade de os estados endividados renegociarem suas dívidas. O Se-

nado Federal já fez o seu dever
de casa, já cumpriu a sua obrigação e nós estamos aguardando há
um ano a votação dessa matéria
na Câmara dos Deputados”.
Governadores
O encontro reuniu 20 governadores e 51 senadores, segundo Davi Alcolumbre. Para o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), a perspectiva é que a
discussão do novo Pacto Federativo aconteça durante os próximos
65 dias na Câmara e no Senado.
Além desse debate, os governadores também trabalham pela inclusão de estados e municípios em
PEC paralela à reforma da Previdência – que começa a ser discutida no Senado esta semana.
“A ideia é que se possa estabelecer uma parceria entre o
Senado e a Câmara para uma cronologia assemelhada que possa
envolver toda a pauta do Pacto
Federativo, não apenas isoladamente tratar de um assunto. Então, a lógica apartando a questão
da inclusão de estados e municípios, que necessitará de uma
dinâmica legislativa um pouco
mais extensa, mas acho que de
60, 65 dias, nós possamos em
concomitância fazer com que
esse pacto federativo possa, efe-

tivamente, acontecer”, avalia
Barbalho.
De acordo com o governador, o Senado deve propor uma
PEC, em regime de urgência,
para extinguir a Lei Kandir.
Aprovada em 1996, a lei previu
a desoneração do Imposto Sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) sobre alguns
produtos destinados à exportação, com a respectiva compensação aos estados pela União.
No entanto, até hoje o Congresso não regulamentou a fórmula
de cálculo para os repasses, o
que gerou um passivo aos estados exportadores.
“O presidente do Senado
deve apresentar uma [Proposta
de] Emenda Constitucional, com
urgência, para fazer a extinção da
Lei Kandir e nós estamos dialogando no intuito de estabelecer
uma regulagem mínima e máxima de acordo com o perfil da
commodity beneficiada hoje
pela lei Kandir que passará a não
existir - com uma mensagem ao
mercado externo de que não correrá o risco de determinado segmento da atividade econômica
estar inviabilizado ao momento
que os estados estarão liberados
para tributar”, explicou o governador do Pará. (Agencia BrasiL)

Sergio Moro destaca importância
de prisão em segunda instância
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro,
aproveitou sua participação em
um evento realizado pela Secretaria Nacional do Consumidor,
no auditório do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para defender o chamado Projeto Anticrime, enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional.
Diante de autoridades como
o ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF), Luiz Fux; do presidente do STJ, ministro João
Otávio de Noronha, juristas, advogados e especialistas, Moro
destacou a importância de mudanças legais que permitam o
início do cumprimento de sentenças
condenatórios em
segunda instância e a concessão
de benefícios como a progressão de regime de cumprimento
de pena apenas a detentos que
comprovem que, enquanto presos, deixaram de integrar organizações criminosas.
“Nossa proposta é que
o preso condenado por integrar
alguma organização criminosa não
poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos
comprobatórios que indiquem a
manutenção do vínculo associativo”, disse Moro ao defender o ponto do Projeto Anticrime que prevê
mudanças na Lei 12.850, de 2018,
que tipifica o crime organizado.
“A prisão tem um efeito
preventivo e, idealmente, o objetivo de permitir a ressocialização do preso. Não é possível
haver reabilitação enquanto o
condenado permanecer vinculado a uma organização criminosa”, disse Moro, acrescentando
que a proposta visa estimular os
detentos a deixarem o crime e,

assim, enfraquecer as organizações criminosas que, de acordo
com o próprio ministro, dominam o interior de alguns
presídios, de onde disputam o
controle de atividades ilícitas
como o tráfico de drogas e de armas, numa rivalidade que, “com
certa frequência”, “resultam em
assassinatos em massa” no interior das unidades carcerárias, como
os verificados este ano, em Manaus (AM) e Altamira (PA).
“Nosso objetivo não é manter as pessoas por mais tempo
recolhidas na prisão. Pelo
contrário. O objetivo é enfraquecer as facções criminosas
[…] Enquanto houver elementos
probatórios que indiquem que o
preso pertence a alguma organização criminosa, ele não obterá benefícios no regime de
pena”, acrescentou o ministro.
Segunda instância
Moro também defendeu a
regulamentação do início do
cumprimento de penas a partir
da condenação em segunda instância. De acordo com o ministro, o Projeto Anticrime “inverte a lógica da exigência do trânsito em julgado”, ou seja, o princípio de que, a título de preservar a presunção da inocência a
que toda pessoa tem direito, as
penas só comecem a ser cumpridas após esgotadas todas as
possibilidades de recurso.
“A proposta do governo prevê que os recursos contra a decisão judicial não terão o
efeito de suspender [o início do
cumprimento da decisão em
segunda instância], mas que
o STF ou o STJ poderão, excepcionalmente, atribuir efeito suspensivo aos recursos desde que
verificado, cumulativamente,

que o recurso não tem propósito meramente protelatório [de
adiamento] e que levanta uma questão
de direito constitucional relevante que pode resultar na
absolvição, em anulação da sentença, substituição de pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos ou, então, na alteração do regimento de cumprimento da pena”, detalhou Moro, destacando que, com a medida, a regra passaria a ser a execução imediata da decisão em segunda instância, e não mais sua suspensão
por meio de uma série de recursos. “Entendemos que é obrigatório, extremamente importante,
a discussão desta questão pelo
Congresso Nacional.”
Ao lembrar que o assunto
está sendo discutido no STF,
Moro pontuou que, em três ocasiões, a Corte se pronunciou favorável à prisão em segunda
instância. “Ainda assim, esta permanece uma questão relativamente latente”, frisou o ministro, argumentando que, ao discutir o tema, o STF trouxe a público dados estatísticos reveladores
– mesmo que, segundo o próprio
ministro, as estatísticas brasileiras sejam “usualmente, ruins”.
“Em alguns julgamentos no
STF foi feito um levantamento
estatístico que apontam que, entre 2006 e 2016, o número
de recursos extraordinários ou
agravos em recursos extraordinários julgados pelo Supremo
atingiu 25.777. Um levantamento do
ministro [Luís Roberto] Barroso apontou que 1,12% destes
recursos ou agravos foram favoráveis aos acusados, resultando
em absolvição em 0,035% dos
casos. Ou seja, o dado objetivo
revela que a exigência do trânsito em julgado reflete um percen-

tual de benefício muito pouco
significativo para aqueles que
recorrem extraordinariamente
ao STF ou que interpõem um
agravo”, comentou Moro, destacando que, além de eventuais
imprecisões, o baixo número
não afasta a necessidade de garantir aos acusados e condenados todas as instâncias recursais.
“Ainda que haja um único beneficiário, se justifica exigir o
trânsito em julgado, pois mais
vale mil culpados soltos que um
inocente preso.”
Eficiência Econômica
Ainda durante sua participação no seminário que debateu a
interface entre o direito, a aplicação da Justiça e fatores econômicos, Moro disse que os
legisladores, ao aprovarem leis, e
os magistrados, ao proferirem
sentenças judiciais, devem embasar suas decisões também na Economia. “Temos que buscar, na Economia, melhores argumentos para
boas soluções jurídicas. Direito é
uma questão muitas vezes de princípio, mas temos que ter atenção
às consequências das decisões judiciais, que nos ajudam a discutir
os próprios princípios. De nada
adianta tomar decisões que, eventualmente, tenham efeito contrário ao esperado pelos princípios
que a orientam”, afirmou Moro.
“Não podemos proferir boas
decisões jurídicas, seja na formulação de normas, seja na formulação de decisões judiciais, sem estarmos devidamente informados
sobre todos os aspectos da decisão. E evidentemente, uma análise
das consequências [econômicas] é
imprescindível. Isto não significa uma oposição entre princípios e consequências”, concluiu o
ministro. (Agencia Brasil)

BNDES divulga lista de 134
compradores de aviões da Embraer
Lista divulgada pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
mostra que, no período de 2009
a 2014, a instituição financiou
134 aeronaves da Embraer no
âmbito do Programa de Sustentação do Investimento (PSI),
que tinha equalização de taxa
juros pelo Tesouro Nacional,
resultando no valor total emprestado de R$ 1,92 bilhão.

A relação completa pode ser
encontrada na página do banco
na internet.
As taxas de juros eram fixas
e variaram de 2,5% ao ano até
8,7% ao ano, de acordo com a
taxa do PSI praticada à época,
que era inferior à taxa básica da
economia (Selic). De acordo
com o BNDES, o custo estimado para o Tesouro com o subsídio das operações atingiu R$

693 milhões em valores corrigidos.
Todos os empréstimos foram concedidos por meio de
operações indiretas automáticas, nas quais os recursos do
BNDES são repassados aos clientes por bancos intermediários, que se encarregam de fazer
a análise de risco e a contratação da operação de crédito. Segundo o BNDES, a divulgação

da lista faz parte da política de
transparência da atual direção
do banco.
“[O PSI] foi uma política pública instituída por lei em 2009,
operacionalizada pelo BNDES
segundo condições estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional, e as operações aqui detalhadas seguiram o arcabouço institucional vigente”, destaca a instituição. (Agencia Brasil)

Diretor de Itaipu acredita
que acordo com Paraguai
sairá em breve
Representantes do Brasil e
do Paraguai estão em negociação para superar o impasse provocado pela falta de um contrato de compra de energia de
Itaipu pela Administração Nacional de Eletricidade (Ande),
empresa estatal do país vizinho, e pela Eletrobras. Em razão da inexistência de um
contrato, a Itaipu Binacional
está impedida de emitir faturas desde fevereiro deste ano,
fato nunca ocorrido desde
que a empresa começou a funcionar em 1984.
Nomeado há cerca de seis
meses para o cargo de diretorgeral da Itaipu, no lado brasileiro, Joaquim Silva e Luna disse esperar que as duas partes
cheguem logo a um acordo.
“Quanto mais cedo for resolvido esse problema de contratação, a gente saneará a parte
financeira”. As negociações
estão sendo feitas em nível técnico pela Ande e pela Eletrobras e no âmbito político pelos ministérios de Relações
Exteriores e das Minas e Energia dos dois países.
Apesar dos transtornos
causados pela falta de contratação de energia, o diretor-geral da parte brasileira da Itaipu
afirmou que até o momento a
empresa não deixou de honrar
nenhum compromisso em relação a royalties , contratos,
convênios e financiamentos de
projetos de desenvolvimento.
Os compromissos estão sendo
pagos por enquanto com recursos de outras operações financeiras e com ajustes de cronogramas de pagamentos.
“Claro que, se ficar assim
até o final do ano, a empresa
será afetada”, disse Silva e
Luna. “Algum compromisso
nosso deixaria de ser honrado”. No entanto, ele destacou
que Brasil e Paraguai “são dois
países soberanos, convivem
em harmonia, querem fortalecer seus laços de confiança”,
e devem resolver esse impasse em breve.
A solução, segundo o diretor-geral, não só garante os
pagamento a curto prazo como
também prepara o terreno para
uma solução permanente em
2023, quando o Tratado de Itaipu completará 50 anos. Em
2023, o Anexo C do tratado,
que trata da parte financeira do
acordo, será revisado por brasileiros e paraguaios. A revisão
prevê a atualização das bases

para a comercialização de
energia de Itaipu.
Gestão
Desde que assumiu o comando da parte brasileira de
Itaipu, Silva e Luna afirmou que
deu início a uma reestruturação
da empresa a partir de uma política de austeridade e de respeito aos princípios da boa administração pública.
As principais mudanças
ocorreram em relação ao uso
dos recursos da empresa. Verbas relativas a patrocínios e convênios sem foco na finalidade da
binacional foram realocadas
para obras que priorizam a estrutura do empreendimento. Exemplo disso foi a construção da
Ponte de Integração Brasil-Paraguai, obra já iniciada, e que
exigirá o investimento de R$
463 milhões. Esse projeto, de
acordo com o presidente da Itaipu, pelo lado brasileiro, propiciará um “novo ciclo econômico” à região fronteiriça do
Brasil e do Paraguai.
De acordo com o diretorgeral, os recursos anteriormente destinados a patrocínios e convênios considerados
inadequados pela atual administração também serão redirecionados para o Hospital
Ministro Costa Cavalcanti.
Para essa unidade hospitalar,
que atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS),
serão destinados cerca de R$
64 milhões, que cobrirão
obras de ampliação e modernização da unidade.
Silva e Luna também destacou convênio assinado com
a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), por meio do qual a Itaipu
Binacional se comprometeu a
aplicar R$ 15,5 milhões em
duas melhorias. Uma delas é a
duplicação dos 800 metros da
via que liga o aeroporto à Rodovia das Cataratas (BR-469).
Outra é a construção de um
pátio de manobras de 19 mil
metros quadrados, que permitirá a ampliação em 40% da
pista do aeroporto.
A Itaipu é líder mundial na
geração de energia limpa e renovável. A usina tem 20 unidades geradoras e 14 mil megawatts de potência instalada. Em
2018, a hidrelétrica foi responsável pelo abastecimento
de 15% de toda a energia consumida pelo Brasil e de 90%
do Paraguai. (Agencia Brasil)

Mais de 7 mil
celulares são
apreendidos em
presídios do Rio
Desde o início do ano, inspetores penitenciários apreenderam 7.322 celulares em celas de penitenciárias do Rio de
Janeiro, divulgou na terça-feira
(20) Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária
(Seap). No mesmo período do
ano passado, 5.076 aparelhos
foram encontrados.
A secretaria também divulgou o resultado de uma operação feita nesta terça-feira, na
Penitenciária Jonas Lopes de
Carvalho, no Complexo do Gericinó, em Bangu. No local, foram apreendidos 30 celulares;
cinco chips; três roteadores;
1021 papelotes e nove invólucros contendo cocaína, totalizando 368 gramas; 427 trouxinhas e 13 invólucros contendo
maconha, totalizando 312 gramas; 29 relógios, cinco perfumes,; além de roupas, tênis e
chinelos de marca.
O material foi levado para a
delegacia do bairro, onde será
instalada uma sindicância para
apurar os ilícitos. Desde o início da atual gestão, segundo o
órgão, vem sendo feito um trabalho intenso de combate às irregularidades praticadas dentro

das unidades prisionais. Só neste ano tiveram início três operações policiais nos complexos,
denominadas Asfixia, Iscariotes
e Bloqueio.
De acordo com o levantamento, na Operação Bloqueio
foram presas 58 pessoas tentando entrar com drogas e celulares em cadeias. Entre elas, algumas foram flagradas tentando
arremessar drogas e celulares
para dentro das unidades e uma
mulher tentou entrar no presídio
forjando gravidez para não passar no scanner.
Na Operação Iscariotes, 12
inspetores penitenciários foram
flagrados tentando entrar nas
cadeias com objetos ilícitos. Os
casos estão sendo apurados pela
Corregedoria da instituição e os
agentes podem ser demitidos.
Para reforçar a segurança nas
unidades prisionais, a secretaria adquiriu três drones que
estão sendo usados em operações e fiscalizações. Também
estão em processo de aquisição detectores de metais, portais e aparelhos de scanners,
câmeras e bloqueadores de sinal de aparelhos telefônicos.
(Agencia Brasil)
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Presidente da Petrobras defende
mudança na legislação do pré-sal
O presidente da Petrobras,
Roberto Castello Branco, defendeu
mudanças na legislação que trata do
pré-sal, o fim do sistema de partilha
ou, então, em movimento mais moderado, o término do polígono do
pré-sal, para deixar o regime de concessão e de partilha à escolha da autoridade. “O regime de partilha não
leva à eficiência. Teve origem não
para atender a maximização da eficiência, mas às conveniências políticas, quando foi adotado pela primeira vez na Indonésia, em 1966, para
permitir que empresas estrangeiras
explorassem petróleo na Indonésia,
mas que não tivessem participação direta”, disse na abertura do
seminário Competitividade dos
Projetos Offshore no Brasil, organizado pelo Instituto Brasileiro de
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
(IBP), no Rio de Janeiro.
De acordo com Castello Branco, a produtividade é parcela importante para o crescimento econômico, e o Brasil tem sido ultra-

passado por outros países que
querem ser ricos. Por isso, segundo o presidente, é hora de mudar o
modelo e buscar a prosperidade da
sociedade brasileira.
O presidente da Petrobras
apontou a obrigação do conteúdo local incluído nos projetos
como outro fator que precisa ser
alterado. “A ANP [Agência Nacional do Petróleo] tem se mostrado
muito mais sensível às questões
do mercado, mas o conteúdo local
ainda persiste, ainda que de forma
mais moderada. É questão de perguntarmos se a indústria brasileira
é tão boa, não precisa de conteúdo local? Não precisa de nada que
obrigue as empresas a demandarem os seus produtos? Se ela não
é eficiente, após 22 anos da indústria do petróleo, é hora de acabar
com isso”, defendeu.
O presidente da Petrobras disse que em junho do ano passado
a dívida líquida da companhia representava 56% do valor da em-

presa, e que esse percentual foi
reduzido para 46%, “mas ainda é
muito elevado”.
Mesmo com a redução da dívida alcançada desde 2016, atualmente a estatal tem uma dívida de
US$ 101 bilhões. Apenas o serviço da dívida consome 35% do fluxo de caixa operacional, segundo
Castello Branco. “Isso tem consequências negativas, não só
meramente em números, mas na
nossa competitividade. Uma das
questões é a disponibilidade de
recursos para investir”.
O custo de extração de petróleo, segundo o presidente da Petrobras, está em torno de US$ 6 o
barril. Apesar de ser considerado
baixo, a companhia busca diminuir
ainda mais o valor. “Ainda temos
uma gordura imensa”, disse.
Castello Branco disse que a
Petrobras trabalha também com
persistência e máximo empenho
para ter custo de capital baixo. O
perfil da dívida já foi alongado

para 10 anos e, a companhia partiu para reduzir a concentração da
dívida em instituições financeiras,
disse.
Conforme o presidente da estatal, o China Development Bank
(CDB) foi um grande parceiro da
Petrobras nos seus piores momentos. “Se não fossem os chineses, a Petrobras ia ter que pedir socorro ao governo brasileiro”, revelou, acrescentando, no
entanto, que os empréstimos
geraram uma concentração de
dívida, que está sendo desfeita
agora.
“Fizemos um pré-pagamento
de US$ 3 bilhões e anunciamos
que vamos fazer outro de US$ 5
bilhões para reduzir a concentração. É um processo complexo e
demorado que estamos saindo.
Enquanto não chegarmos ao fim
desse processo, nossa competitividade fica afetada pelo custo de capital, mas existe a determinação firme da companhia.

É um dos nossos pilares estratégicos, a redução do custo de capital”, completou.
Segundo Castello Branco, a
empresa está deixando de investir em operações que podem ter
retorno menor, para concentrar
recursos onde identificou ganho
mais elevado. Ele disse que, para
focar na exploração e produção de
petróleo e gás, que é seu negócio
principal e possui competências,
além de vantagens comparativas
em ativos de classe mundial, a
empresa precisa fazer um processo acelerado de gestão de portfólio, não só na Bacia de Santos com
o pré-sal, mas também na Bacia
de Campos, onde investe na recuperação.
Castello Branco contestou
que essa opção represente um
desmonte da companhia, como
apontam algumas críticas ao processo. “Não existe um equívoco
maior do que esse”, disse.
O executivo criticou ainda o

processo de licenciamento ambiental. “É uma doença que afeta,
principalmente, a mineração e o petróleo. A demora na concessão de
licenças ambientais, com exigências burocráticas, que às vezes não
tem nada a ver com o objetivo, que
é a proteção do meio ambiente, e
simplesmente para atendimento de
questões de natureza burocrática”,
disse, acrescentando que hoje vê
uma atitude do Ministério do Meio
Ambiente e do Ibama mais pró mercado e flexível.
Na visão do presidente da
Petrobras, a estatal se defronta
no campo técnico com ambiente muito favorável. A descoberta e o desenvolvimento do présal completam este ano dez
anos de exploração. A companhia já extraiu 2,5 bilhões de
barris de petróleo, uma quantidade maior do que as reservas
provadas da Argentina e registrou progresso no aprendizado
geológico. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Imobiliária São João S.A.

CNPJ nº 49.709.983/0001-29 - NIRE 35.300.090.543
Convocação - Assembleia Geral Ordinária - AGO
Ficam os Srs. acionistas da Sociedade, convocados a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia
29/08/2019, às 10:00 hs, na sede social da Companhia, na Fazenda São João, em Araras-SP, a ﬁm de deliberarem sobre
a seguinte Ordem do Dia: 1) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras referentes
ao exercício social encerrado em 30/04/2019; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição
de dividendos; 3) Eleição da Diretoria para o novo período legal e estatutário, com ﬁxação de seus honorários. Araras-SP,
20/08/2019. Maria Carolina Ometto Fontanari - Presidente.

Instituto Paulista de Educação e Ensino S/S Ltda.

CNPJ/MF 61.189.189/0001-05
Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária
Convocamos os senhores sócios do Instituto Paulista de Educação e Ensino S/S Ltda. para a reunião de assembleia geral
extraordinária, que, extraordinariamente e, por motivo de força maior, em função da locação do prédio da sede social da Sociedade
para terceiros, se realizará na Avenida Paulista, nº 726, 17º andar, conjunto 1707, bairro Bela Vista, CEP 01311-000, na cidade
de São Paulo/SP, no dia 29/08/2019, às 14 horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, sócios representantes
de 3/4 do capital social e das quotas com direito a voto e em segunda convocação, 30 minutos após a primeira convocação, com
qualquer número, conforme preconiza o Artigo 1.074 do Código Civil, sendo que nela será discutida a seguinte Ordem do Dia: (i)
Eleição de nova administração da sociedade; (ii) Eleição de conselho de administração da sociedade; (iii) 2ATIlCA¼»ODAENTRADA
DENOVOSSÆCIOSQUOTISTASEMFUN¼»ODOFALECIMENTOEDASUCESS»OLEGALDETR¾SDOSËLTIMOSQUATROSÆCIOSVERIlCADOSNO1UADRO
de Sócios da Sociedade até a última assembleia realizada; (iv) Adequações administrativas para reativação do CNPJ da Sociedade
perante a Receita Federal; (v) Destinação de verbas auferidas eventualmente auferidas pela Sociedade desde a última assembleia
realizada; e (vi) Outros assuntos de interesse de qualquer sócio presente ou da própria Sociedade. São Paulo, 21/08/2019.

AMATA S.A. - CNPJ/MF nº 07.909.776/0001-78 - NIRE 35.300.328.728
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 18.06.2019
Data, Hora, Local: 18.06.2019, às 14hs, na sede, Rua Funchal 263, 17º andar, sala 172, São Paulo/SP. Convocação:
Dispensada. Presença: Totalidade do capital. Mesa: Presidente, Julio Moura Neto; Secretário, Alexsandro Martins Holanda. Deliberações Aprovadas: Celebração de contratos, acordos e/ou cédulas de crédito bancário para a abertura de crédito (caixa reserva) em operações de conta garantida, capital de giro e/ou correlatas, junto a instituições ﬁnanceiras e em condições de mercado, no valor total de até R$8.600.000,00, observados os limites aprovados neste
ato pelos acionistas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 18.06.2019. Acionistas: Amata Investimentos e
Participações S.A., BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, Brasil Agronegócio - Fundo de Investimento em Participações, Brasil Sustentabilidade - Fundo de Investimento em Participações, Aquila Waldinvest III GMBH & CO. KG, URBIS - Fundo de Investimento em Participações e AKKA Fundo de Investimento em Participações. JUCESP nº 431.671/19-9 em 14.08.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
CENTRO MÉDICO JABAQUARA S.A.
CNPJ/MF Nº 67.781.427/0001-45
NIRE Nº 35.300.525.701
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas do Centro Médico Jabaquara S.A. (“Companhia”) convocados
para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 27 de agosto
de 2019, às 11 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São
Paulo, na Rua das Perobas, nº 266, Jabaquara,
CEP 04.321-120, para deliberar sobre: (i) a homologação da proposta da Diretoria referente
ao grupamento da totalidade das ações de
emissão da Companhia, nos termos e condições aprovados na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de julho de 2017; (ii) a
aquisição pela Companhia das ações que estejam sob mesma titularidade e que sejam em
Q~PHUR LQVX¿FLHQWH SDUD DSyV R UHIHULGR JUXpamento, comporem uma nova ação, na forma
da Lei nº 6.404/76; (iii) a consequente alteração
do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia,
bem como sua consolidação; (iv) autorizar os
diretores da Companhia a praticarem todos os
DWRVTXHVH¿]HUHPQHFHVViULRVjIRUPDOL]DomR
das matérias ora deliberadas; e (v) outros assuntos de interesse social. Informações Gerais:
Encontram-se à disposição dos senhores acioQLVWDV QD VHGH VRFLDO GD &RPSDQKLD FySLDV
dos documentos referentes à ordem do dia. O
acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de um ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado. São Paulo, 17
de agosto de 2019. Diretoria.

Focus Assessoria em Investimentos Ltda.
CNPJ/MF nº 03.483.777/0001-42
Edital de Convocação - Reunião de Sócios
A Focus Assessoria em Investimentos Ltda., com
sede na Rua Ferreira de Araújo, nº 186, conjunto 702, Pinheiros, São Paulo/SP, neste ato representada por seus
administradores, convoca seus sócios para a Reunião de
Sócios que se realizará na sede social, no dia 06.09.2019,
às 10 hs em 1ª chamada, e às 10h30min em 2ª chamada,
com a ﬁnalidade de deliberar sobre: i) a exclusão extrajudicial por justa causa do sócio Marco Antônio Guarnier,
CPF nº 007.896.358-36, conforme autorizado pela Cláusula 13ª do Contrato Social e nos termos do artigo 1.085, do
Código Civil, e cujos motivos e fatos que lhe são imputados, caracterizadores de justa causa para a exclusão, estão expostos em comunicado prévio enviado diretamente
ao referido sócio; ii) a aprovação de tudo o que for relacionado às motivações da exclusão, apuração de haveres, e
cessão e transferência da quota social; e iii) Alteração e
consolidação do Contrato Social. Antônio Carlos Costa de
Barros e Beatriz Moura de Barros - Administradores
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)RURV5HJLRQDLV,6DQWDQD9DUDV&tYHLV(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(6621
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &,17+,$(/,$6'($/0(,'$
QDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD.DUOD6RDUHV)UHLUH &3) H0DULD6RDUHV)UHLUHTXHDDomRGH&REUDQoDGH
3URFHGLPHQWR&RPXPDMXL]DGDSRU6RFLHGDGH%HQHILFHQWH6mR&DPLORHQWLGDGHPDQWHQHGRUDGR+RVSLWDO6mR&DPLOR6DQWDQD
IRLMXOJDGDSURFHGHQWHFRQGHQDQGRDVDRSDJDPHQWRGDTXDQWLDGH5 DEULOGH (VWDQGRDVH[HFXWDGDVHP
OXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHPRSDJDPHQWRVRESHQD
GHLQFLGrQFLDGHPXOWDGHSDJDPHQWRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRVHPHH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUD
HDYDOLDomR)LFDPDVSDUWHVH[HFXWDGDVDGYHUWLGDVGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWR
YROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDVSDUDTXHLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHPQRV
SUySULRVDXWRVVXDVLPSXJQDo}HV(PFDVRGHUHYHOLDVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQD
IRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXQKRGHH
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1118535-37.2015.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 40ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Jane Franco Martins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SEOL JA
PAIK KANG PANIFICADORA EPP, CNPJ 09.509.389/0001-70, com endereço à Rua Barão de Iguape, 608, Liberdade, CEP
01507-001,São Paulo-SP,que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por
parte de Igor Pinheiro,.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,foi determinada a sua CITAÇÃO,por EDITAL,para
que,no prazo de 15(quinze) dias,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,efetue o pagamento no valor de R$
13.040,51(nov/15) atualizado e acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de abril de 2019.
[20,21]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1027256- 67.2015.8.26.0100.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Luiz Gustavo Es-

teves,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) Edificio Garagem Guaporé,na pessoa do síndico,Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo,REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA,Associação Maternidade de São
Paulo, CARLOTA JOLY GARCIA TERRA, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que Anna Schwarz ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel
localizado na Rua Nestor Pestana, 101, (VAGA 103), do Edifício Guaporé, Consolação, 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.
[20,21]
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1096941-59.2018.8.26.0100.O Dr.Felipe Albertini Nani Viaro,Juiz de Direito da 26ªVara Cível Central/SP.Faz saber a André Luiz Grangeiro Sales CPF 327.767.118-67,que Huang Chiu Yuan ajuizou ação de execução,para cobrança de R$2.180,32(set/18),referente à locação do imóvel a Rua Galvão Bueno 811,Liberdade.Estando o executado em lugar
ignorado,expede-se edital,para que em 3dias,a fluir do prazo supra,pague o débito atualizado,com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15dias,podendo,nesses 15dias depositar 30%do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6vezes,com juros de 1%ao mês,sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento
de tantos bens quantos bastem para garantia da execução,nomeando-se curador especial em caso de revelia.Será o edital
afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 03 de junho de 2019.[20,21]
EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO DIGITAL Nº0003905-19.2019.8.26.0011.A MM.Juíza de Direito da 4ª
Vara Cível,do Foro Regional XI-Pinheiros,Estado de São Paulo,Dra.Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc , FAZ
SABER a VALLOR URBANO LTDA,CNPJ 51.000.503/0001-06,na pessoa de seu representante legal,que Fabiano Pereira do
Amaral ajuizou ação de Procedimento Comum Rescisão do Contrato e Devolução do Dinheiro que,julgada procedente,condenoua ao pagamento do valor de R$89.817,15(maio/2019)bem como ao valor de R$1.176,55 referente às custas e despesas processuais e ora encontra-se em vias de iniciar a fase de Cumprimento de Sentença.Estando a ré em lugar incerto e não sabido,foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL,para que em 15dias,a fluir após os 20dias supra,pague o débito atualizado ou apresente bens a
penhora,sob pena de,não o fazendo,ser ele acrescido de multa de 10%e honorários advocatícios de 10%(artigo 523 §1ºe 3ºdo Código de Processo Civil),quando serão penhorados bens para garantia da execução.Fica a parte devedora advertida de que,decorrido sem pagamento aquele prazo,terá início o prazo de quinze dias para,independentemente de penhora e de nova intimação,oferecer impugnação.Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.São Paulo, aos 15 de julho de 2019. [20,21]
XV - Butantã 1ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007974-74.2015.8.26.0704 O
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Baccarat Filho, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a LAERCIO JACOB, CPF 022.798.948-TXH&21'20Ë1,2/¶$%,7$5(- ED. COSTA
SMERALDA ajuizou ação de Procedimento Comum para cobrança de R$ 3.396,00 (dez/15), referente a débitos da
unidade 118, integrante do conjunto autor, devidamente atualizado. Estando o réu em lugar incerto, expede-se o EDITAL
de CITAÇÃO, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos,
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de julho de 2019.
[20,21]
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APSEN FARMACEUTICA S/A - CNPJ/MF nº 62.462.015/0001-29
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Em respeito à decisão proferida no âmbito do Processo nº 1048409-20.2019.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Empresarial e
Conﬂitos de Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, ﬁcam os Acionistas da Companhia
convocados a se reunirem em AGE, no dia 27.08.2019, às 13:30hs em 1ª convocação e às 14:00hs em 2ª convocação, na sede
da Companhia, São Paulo/SP, na Rua La Paz, nº. 37, complemento 67, Santo Amaro, a ﬁm de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: (a) Nomeação, pelos acionistas minoritários, de conselheiro ﬁscal provisório, em cumprimento à ordem judicial
proferida no âmbito do Processo. São Paulo, 17.08.2019. Renato Spallicci – Diretor Presidente
AMATA S.A. - CNPJ/MF nº 07.909.776/0001-78 - NIRE 35.300.328.728
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 27.03.2019, às 9 hs, por videoconferência, utilizando a ferramenta Zoom. Mesa: Presidente, Luis Antonio
Lopez Quintans; Secretária, Ana Cristina Remigio de Oliveira Bastos. Convocação: enviada por e-mail no dia 22.03.2019.
Presença: maioria dos membros, com exceção do Sr. Roberto Angelo Suarez Neto. Deliberações Aprovadas: (i) Aceitar a
renúncia do Diretor da Companhia, Sr. Luciano Budant Schaaf e eleger para ocupar o mesmo cargo de Diretor, por um mandato de
3 anos, o Sr. Patrick Reydams, brasileiro, casado, engenheiro ﬂorestal, RG nº 6.290.920-0-SSP-PR, CPF/MF nº 017.229.479-77,
com escritório em São Paulo/SP. O Diretor ora eleito declara não estar impedido por lei de exercer atividades mercantis. (ii) Uniﬁcar
o prazo de mandato dos diretores da Companhia, deliberando, assim, pela recondução dos respectivos mandatos nesta data, com
prazo de vigência de 3 anos, a contar da presente data, declarando os Diretores ora eleitos, não estarem impedidos por lei de
exercer atividades mercantis. A Diretoria da Companhia ﬁca composta pelos seguintes membros: a-) Diretora Presidente: Sra.
Ana Cristina Remigio de Oliveira Bastos, brasileira, casada, engenheira química, RG nº 50.695.420-1, CPF/MF nº 484.346.12100; b-) Diretor Financeiro: Sr. Alexsandro Martins Holanda, brasileiro, casado, economista, RG nº 22.965.777-SSP-SP, CPF/
MF nº 198.642.478-24; e c-) Diretor Operacional: Sr. Patrick Reydams, brasileiro, casado, engenheiro ﬂorestal, RG nº
6.290.920-0-SSP-PR, CPF/MF nº 017.229.479-77, todos com escritório em São Paulo/SP. Encerramento: Nada mais. São Paulo,
27.03.2019. Conselheiros: Dario Ferreira Guarita Neto; Eduardo Klingelhoefer de Sa; Ivan Tomaselli; Jonas Sister; Julio Moura
Neto; Luis Antonio Lopez Quintans; Paulo Roberto Belloti; Pedro Cruz Villares; Ricardo Propheta Marques, Roberto Munhoz
Miranda; e Tomaz Grisanti de Moura. JUCESP nº 431.964/19-1 em 14.08.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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LQWHUPHGLDomRQDQHJRFLDomRFRPD,QGHSHQGrQFLDH F TXHHPYLUWXGHGRIDOHFLPHQWRGDVyFLD$OHVVDQGUD9LWDOL
&RKHQHFRQIRUPHSDUWLOKDKRPRORJDGDQR$UURODPHQWRSURFQTXHWUDPLWRXSHUDQWHD9DUDGD
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SRUWDGRU GD FpGXOD GH LGHQWLGDGH ± 5* Q  LQVFULWR QR &3)0) VRE R Q  UHVLGHQWH H
GRPLFLOLDGRj5XD5DLPXQGR(VWHYHV&(3)RUWDOH]D&(H&DUROO$OHJUD&RKHQEUDVLOHLUDGLYRUFLDGD
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GH7ROHGR-RmR(UQHVWR)LJXHLUHGRH-RXEHUW5RYDLMiVHDSUHVHQWDUDPFRPRYROXQWiULRVSDUDH[HUFHUWUDLVFDUJRV
HP FDUiWHU QmR UHPXQHUDGR H  DSURYDomR GH PLQXWD GH DOWHUDomR GR FRQWUDWR VRFLDO GD VRFLHGDGH H UHVSHFWLYD
DVVLQDWXUDI DSURYDomRHPUDWLILFDomRGHKRQRUiULRVGRHVFULWyULR&DQWRQH0DGHX$GYRJDGRV$VVRFLDGRVHLQIRUPDo}HV
VREUHQHJRFLDo}HVSDUDHYHQWXDOFRQWUDWDomRGHFRQVXOWRUWULEXWiULRDVHUSURYLGHQFLDGDTXDQGRGDHIHWLYDLPSODQWDomR
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DSUHVHQWDomRGHUHODWyULRVILQDQFHLURVDWXDOL]DGRVK DSURYDomRHPUDWLILFDomRGHSDJDPHQWRVUHODWLYRVDRUHHPEROVR
GDVGHVSHVDVVXSUDLQGLFDGDVKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHUHIHUHQWHVjVSUHVWDo}HVGHVHUYLoRVUHODFLRQDGRVFRPRV
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REMHWLYDQGRDLQGDRFDQFHODPHQWRGHILQLWLYRGDUHVWULomRGHFUpGLWRLQGLFDGDDR6(5$6$HDFRQGHQDomR
GD Up DR SDJDPHQWR GDV FXVWDV H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV (VWDQGR D Up HP ORFDO LJQRUDGR IRL GHIHULGD
DVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGHGLDV~WHLVDIOXLUDSyVRSUD]RVXSUD&217(67(
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HVSHFLDO HP FDVR GH UHYHOLD 6HUi R HGLWDO DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD /HL H
Edital de citação. Prazo 20 dias. Proc. 1013388-51.2017.8.26.0100. A Dra. Cláudia Maria Pereira Ravacci,
Juíza de Direito da 18ª Vara Cível da Capital /SP, na forma da lei, etc... Faz saber a P.M. Autos Comércio de
Veículos Ltda (CNPJ: 180.009.583/0001-87.) que Edson Bernardi Júnior lhes ajuizou uma AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO cumulada com Cobrança deAlugueis, para receber a quantia de R$ 16.209,38,
referente aos débitos dos aluguéis e respectivos encargos locatícios do IMÓVEL situado na Rua Salinópolis,
nº 144. Estando a ré 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, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, a ré
será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na
forma da lei. São Paulo, 23/10/18.
20 e 21/08

RL LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP930,
com endereço comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente
autorizado pela credora fiduciária CATARINAINCORPORADORA LTDA., empresa devidamente inscrita no
CNPJ n.º 11.371.519/0001-00, com sede naAlameda Jauaperi, 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 02/03/2016, aditado em 06/05/2018, 11/04/2017 e 11/02/
2018, devidamente registrado e averbados na matrícula n.º 154.229, no qual figuram como fiduciantes BIOCOM
ACESSÓRIOS PARAPOSTOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA., inscrita no CNPJ nº 01.949.622/0001-23, com
sede e domicílio na Rua Conde de Irajá, nº 142 – apto 22B– Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP: 04119-010, neste
ato represent ada pelos sócios, MARIA LUIZA BASSETO ALVES, brasileira, casada, funcionária pública
federal, portadora da Cédula de Identidade com RG nº 11.489.446-2-SSP-SP, inscrita no CPF/MF nº 068.130.53809 e NIVALDO JOSÉ ALVES, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º
10.936.675-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 039.297.518-10, ambos residentes e domiciliados no
endereço da empresa que representam, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo presencial nos termos da Lei
nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 29/08/2019 às 10h00min, 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$ 411.395,60 (quatrocentos e onze mil e trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)
o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome dos credores fiduciários,
constituído por IMÓVEL: SALA COMERCIALn. 1110, localizada no 11º pavimento, do EDIFÍCIO COMERCIAL,
integrante do condomínio denominado IN DESIGN OFFICE/RESIDENCE, situado à RUA VIGÁRIO JOÃO
JOSÉ RODRIGUES, n. 21, 31, bairro VILA ARENS, nesta Cidade, com área real privativa 34,360m², área real
comum de 39,802m², área real total de 74,162m2, com coeficiente de proporcionalidade de 0,002035. Na área
real comum, já está incluída à área referente a 01 vaga indeterminada para automóveis de passeio, operadas
se necessária com o auxílio de manobrista e localizadas na garagem coletiva do Térreo, 1º ou 2º pavimento.
OBSER VAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DOADQUIRENTE NOS TERMOS
DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 30/
08/2019 às 10h00min, no mesmo local, a realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou
superior a R$ 223.928,54 (duzentos e vinte e três mil e novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro
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. Em caso
de acordo ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do
leiloeiro no importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores,
datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de
leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº.
21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro
de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro:
15, 21 e 27/08/19
contato@raicherleiloes.com.br

Cyrela Sul 006 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ/MF nº 11.998.683/0001-34 - NIRE nº 35.229.893.375
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 15.08.2019, às 10 horas, na sede, 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, Secretário: Fernando
Goldsztein. Deliberações Aprovadas: 1. a redução do capital social em R$ 4.000.000,00, considerados excessivos
em relação ao objeto, com o cancelamento de R$ 4.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 11.364.882 quotas da sócia Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda., e 921.477 quotas da
Jasper Empreendimentos Imobiliários – Eireli. Passando o Capital de R$ 16.286.359,00 para R$ 12.286.359,00.
2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo,
15.08.2019. Sócios: Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Jasper Empreendimentos Imobiliários – Eireli - Fernando Goldsztein.

Living Cedro Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ/MF 16.657.987/0001-51 - NIRE 35.226.802.751
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 16.08.2019, às 10 hs., na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: totalidade do capital. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 9.000.000,00, por serem
considerados excessivos, mediante o cancelamento de 9.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma,
todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá, com a anuência
da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do país, o valor das quotas canceladas a
título de capital excessivo, passará de R$ 35.697.281,00 para R$ 26.697.281,00 dividido em 26.697.281 quotas.
2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo,
16.08.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
LEONARDO MACHADO PENHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FREZADOR, NASCIDO
EM SUZANO, SP NO DIA(28/06/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE HERNANDO VIRGILIO PENHA E DE IRENE DE FATIMA MACHADO PENHA. MAÍSA
CAIRES SANTOS, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO AGENTE DE ATENDIMENTO, NASCIDA
EM IRAMAIA, BA NO DIA (10/08/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHADE ZENÓBIO SILVA SANTOS E DE LENILDA SANTOS CAIRES.
THIAGO TEIXEIRADOS SANTOS, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃOAUTONOMO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/05/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO ITAQUAQUECETUBA, SP,
FILHO DE FRANCISCO DOS SANTOS E DE MARIA DOLORES TEIXEITADOS SANTOS. ALESSANDRA
PESSOADE SOUZA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO BANCÁRIA, NASCIDAEM SÃO PAULO,
SP NO DIA(29/12/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSIMAR PESSOA DE SOUZA E DE ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA.
RODRIGOARAUJO TORRESYÔIÔ, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO VETERINARIO, NASCIDO
EM GUARULHOS, SP NO DIA (08/05/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO DE PÁDUA TORRES YÔIÔ E DE MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO
TORRES YÔIÔ. ANA PAULA VIEIRA FRANCISCO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
CONSULTORADE VIAGENS, NASCIDAEM MOGI DAS CRUZES, SP NO DIA (24/05/1985), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LAURENTINO DE FREITAS
FRANCISCO E DE MARIA ZELIA VIEIRA FRANCISCO.
GUILHERME DE PAULACOUTINHO, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO MECÂNICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(03/11/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE CECILIO COUTINHO E DE VANILZA DE PAULAZEFERINO COUTINHO.
LINDA APOLONIADALVA GOMES DASILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE
ENFERMAGEM, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/02/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL JOSÉ DASILVA E DE MARIAAPARECIDA
GOMES DE SOUZA.
ALEF GOMES DE ARAUJO,ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SPNO DIA (21/03/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ANTENOR INACIO DEARAUJO E DE SILVANA GOMES DE ARAUJO. FABIANE OLIVEIRA
DA CUNHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO GERENTE COMERCIAL, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (25/02/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JOSEVALDO FERREIRA DA CUNHA E DE CELIA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA.
ANDRÉ COSTA,ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO FERROVIÁRIO, NASCIDO EM GUARULHOS,
SP NO DIA(08/06/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE
PEDRO GERALDO DA COSTA E DE LINDALVA MARIA DA COSTA. MARCIA PALOMO DOS SANTOS,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BALCONISTA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SPNO DIA (09/04/
1980), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO JOSE DOS
SANTOS E DE FLORENTINA PALOMO DOS SANTOS.
DIEGO SANTOS LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MECÂNICO, NASCIDO EM
ITAQUAQUECETUBA, SP NO DIA(12/07/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO FERREIRA LIMA E DE MARIA DO CARMO PEREIRA SANTOS.
ISABEL TIIUE SIQUEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE CONFEITEIRO,
NASCIDA EM RONDONÓPOLIS, MT NO DIA (16/09/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ CICERO SIQUEIRA E DE MATILDE TIIUE SIQUEIRA.
KAIQUE MOREIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO JORNALISTA, NASCIDO
EM GUARULHOS, SP NO DIA (02/08/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE EDIVALDO MOREIRA DE SOUZA E DE JUCILEIDE DOS SANTOS. MARIA
EDUARDA CLAUDINO DE AQUINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PEDAGOGA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(18/09/1995), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JUVENAL SIMÕES DE AQUINO E DE VERA LUCIA CLAUDINO.
JULIO CEZAR GOMES DA ROCHA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE
SUPORTE, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(06/09/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE GOMES DA ROCHA E DE CONSUELO CAETANO DA
SILVAROCHA. ALESSANDRA DE DEUS MELO,ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃOAUXILIAR DE
SECRETARIA ESCOLAR, NASCIDA EM SUZANO, SP NO DIA (02/05/1983), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CICERO AVELINO DE MELO E DE
HELENA MARIA DE DEUS MELO.
ALEXANDRE DE ALMEIDA FERNANDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONTADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(18/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ MATIAS FERNANDES E DE VALNEIDE PINHEIRO DE ALMEIDA.
CÍNTIA SUÉLLEN DA SILVA ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PEDAGOGA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(26/08/1988), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE MARCIO JOSÉ BARBOSAALVES E DE MARINA HELENA DASILVA.
ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FUNCIONARIO
PUBLICO MUNICIPAL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/02/1995), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALMIR ROCHA DE OLIVEIRA E DE
JOSEFA QUITERIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA. LARISSA LOPES DE SOUSA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTEADMINISTRATIVO, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/
01/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE VANILDO
RIBEIRO DE SOUSA E DE TERESA DE SOUSA LOPES.
LEANDRO DE ALMEIDA FERNANDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ELETRICISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(17/02/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ MATIAS FERNANDES E DE VALNEIDE PINHEIRO DE ALMEIDA.
ASLÂNE SILVA LIMA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO SUPERVISORA DE LOJA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(15/04/1998), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE DELSON SILVA LIMA E DE ELITA ROSA VERAS LIMA.
EDUARDO MATIAS JUNIOR, EST ADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE
INFRAESTRUTURA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (15/01/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDUARDO MATIAS E DEANGELA DE FATIMA MISSON
MATIAS. SANDRA ALVES PAES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COZINHEIRA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (19/07/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA GUARULHOS, SP, FILHA DE
HELIO PAES LANDIM E DE TERESINHAALVES PAES LANDIM.
LUCAS THIAGO TEIXEIRA CRISTAL, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/07/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE LUIZ ANTONIO CRISTAL E DE ROSANGELA TEIXEIRA. KAMILA VALLE
VALVERDE, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA(01/10/1994), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCO
ANTONIO VALLE VALVERDE E DE SOLANGEAPARECIDAILIDIO VALVERDE.

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

Jornal O DIA SP

São Paulo, quarta-feira, 21 de agosto de 2019

CUNALI DEFILIPPI PARTICIPAÇÕES S/A

SOCIEDADE MÉDICO CIRÚRGICA BARRETOS S/A

C.G.C 44.770.261/0001-66.
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Dando cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de apresentar o Balanço Patrimonial Relativo ao exercício de 2.017 e as demais Demonstrações Financeiras e Notas
Explicativas atinentes aquele período. Ficamos a disposição dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos. Barretos 25 de janeiro de 2.018
Demonstracoes de Resultados para Exercícios Findos em 31 de
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2016 e de 2017 - (Em Reais)
dezembro de 2016 e de 2017 - (Em Reais)
Ativo
2016
2017 Passivo
2016
2017
2016
2.017
Receita Operacional Bruta
Circulante
Circulante
Caixa e bancos
2.598
3.854 Contas Correntes diversas
-67.184
-41.030 Despesas Operacionais
-54.746
-52.210
Títulos a receber
110.000
54.000 Contas a Pagar
-618
-654 Administrativas
-1.532
-6.815
Total do ativo circulante
112.598
57.854 Total do passivo circulante
-67.802
-41.684 Tributárias
Financeiras
-745
0
Não Circulante
Patrimônio Líquido
Investimentos
1.124
1.124 Capital Realizado
-225.558
-225.558 Ouras Despesas Operacionais
-57.023
-59.025
Imóveis
78.255
71.856 Reserva de Capital
-68.542
-68.542 Total Despesas Operacionais
-57.023
-59.025
Total do ativo não circulante
79.379
72.980 Prejuizos Acumulados
169.925
204.950 Lucro ou Prejuízo Operacional
24.000
24.000
Outras
receitas
operacionais
-124.175
-89.150
Total do Patrimonio Liquido
-33.023
-35.025
191.977
130.834 Total do Passivo
-191.977
-130.834 Lucro ou Prejuízo Antes Contribuição Social
Total do Ativo
Contribuição Social
0
0
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2017 - (Em Reais)
Lucro ou Prejuízo Antes Imposto Renda
-33.023
-35.025
Capital
Reserva de
Lucros/
Imposto de Renda
0
0
-33.023
-35.025
Prejuízo
Líquido
Realizado
Capital Prejuizo Acumulado
Total
Notas Explicativas Demonstrações Contábeis (Em Reais).
Saldo de 31.12.2.015
225.558
68.542
-136.902
157.198
1. Apresentação das Demonstrações Contabeis: a) As demonstraçoes
Prejuízo do Exercício
0
0
-33.023
-33.023 foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis emanadas
Saldo de 31.12.2016
225.558
68.542
-169.925
124.175 da legislação societária brasileira nos termos da Norma Brasileira de
Prejuízo do Exercício
0
0
-35.025
-35.025 Contabilidade - NBCT emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
Saldo de 31.12.2017
225.558
68.542
-204.950
89.150  &3& SDUD SUHSDUDomR GH VXDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDVE   2
LPRELOL]DGRHVWiDSUHVHQWDGRSHORFXVWRGHDTXLVLomRF 2FDSLWDOVRFLDOp
Diretoria: Henrique Duarte Prata - Diretor Presidente. Daniel Bampa Nétto&RQWDGRU&5&632
UHSUHVHQWDGRSRU$o}HV2UGLQDULDV

SOCIEDADE MÉDICO CIRÚRGICA BARRETOS S/A

C.G.C 44.770.261/0001-66.
Relatório
e ató o da Diretoria
eto a
Senhores Acionistas: Dando cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de apresentar o Balanço Patrimonial Relativo ao exercício de 2.018 e as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas
atinentes aquele período. Ficamos a disposição dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos. Barretos 25 de janeiro de 2.019
Demonstracoes de Resultados para Exercícios Findos em 31 de
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2017 e de 2018 - (Em Reais)
dezembro de 2017 e de 2018 - (Em Reais)
2017
2018 Passivo
2017
2018
Ativo
2017
2.018
Receita Operacional Bruta
Circulante
Circulante
Caixa e bancos
3.854
6.735 Contas Correntes diversas
-41.030
-62.038 Despesas Operacionais
-52.210
-57.873
Títulos a receber
54.000
53.000 Contas a Pagar
-654
-632 Administrativas
-6.815
-7.481
Total do ativo circulante
57.854
59.735 Total do passivo circulante
-41.684
-62.670 Tributárias
Financeiras
0
0
Não Circulante
Patrimônio Líquido
Investimentos
1.124
1.124 Capital Realizado
-225.558
-225.558 Ouras Despesas Operacionais
-59.025
-65.354
Imóveis
71.856
65.607 Reserva de Capital
-68.542
-68.542 Total Despesas Operacionais
-59.025
-65.354
Total do ativo não circulante
72.980
66.731 Prejuizos Acumulados
204.950
230.304 Lucro ou Prejuízo Operacional
24.000
40.000
-89.150
-63.796 Outras receitas operacionais
Total do Patrimonio Liquido
-35.025
-25.354
130.834
126.466 Total do Passivo
-130.834
-126.466 Lucro ou Prejuízo Antes Contribuição Social
Total do Ativo
Contribuição Social
0
0
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2018 - (Em Reais)
Lucro ou Prejuízo Antes Imposto Renda
-35.025
-25.354
Capital
Reserva de
Lucros/
Imposto de Renda
0
0
-35.025
-25.354
Prejuízo
Líquido
Realizado
Capital
Prejuizo Acumulado
Total
Notas Explicativas Demonstrações Contábeis (Em Reais).
Saldo de 31.12.2.016
225.558
68.542
-169.925
124.175
1. Apresentação das Demonstrações Contabeis: a) As demonstraçoes
0
0
-35.025
-35.025
Prejuízo do Exercício
foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis emanadas
Saldo de 31.12.2017
225.558
68.542
-204.950
89.150 da legislação societária brasileira nos termos da Norma Brasileira de
0
0
-25.354
-25.354 Contabilidade - NBCT emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
Prejuízo do Exercício
225.558
68.542
-230.304
63.796  &3& SDUD SUHSDUDomR GH VXDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDVE   2
Saldo de 31.12.2018
LPRELOL]DGRHVWiDSUHVHQWDGRSHORFXVWRGHDTXLVLomRF 2FDSLWDOVRFLDOp
Diretoria: Henrique Duarte Prata - Diretor Presidente. Daniel Bampa Nétto&RQWDGRU&5&632
UHSUHVHQWDGRSRU$o}HV2UGLQDULDV

(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  &$0,/$ 52'5,*8(6 %25*(6 '(
$=(9('2QDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD&DVDGR$OWR)DODQWH&RPpUFLR/WGD(33 &13-
H (GLPDU 0DULDQR GRV 6DQWRV &3)   TXH QRV DXWRV GD DomR GH ([HFXomR DMXL]DGD SRU %DQFR
%UDGHVFR 6$ SURFHGHXVH D SHQKRUD VREUH DV TXDQWLDV EORTXHDGDV MXGLFLDOPHQWH GH 5  H 5 
(VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP ORFDO LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR GD SHQKRUD SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D
IOXLU DSyV RV  GLDV VXSUD RIHUHoDP LPSXJQDomR QD DXVrQFLD GRV TXDLV SURVVHJXLUi R IHLWR HP VHXV XOWHULRUHV
WHUPRV6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 9$1(66$6)(,5QDIRUPDGD/HL
HWF )$= 6$%(5 D R  1(,'( 3(5(,5$ '26 6$1726 /,0$ 0( QRPH IDQWDVLD $WHOLHU  3URMHWRV 0DGHLUD &13 TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH 3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO SRU SDUWH GH 6XO $PHULFD &LD
GH 6HJXUR 6DXGH DOHJDQGR HP VtQWHVH TXH WUDWDVH GH &REUDQoD REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MXOKR
GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH 6HJXUR 6D~GH QD PRGDOLGDGH 30( 3HTXHQD H 0pGLD (PSUHVD  $SyOLFH Q
 (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV
DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH
HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR
FXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH DJRVWR GH   H     
(GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  $ 'UD 'DQLHOD 'HMXVWH GH 3DXOD
-Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D )HOLSH &RQVWDQWLQ )HWVLV 0yYHLV 0(
&13-   H )HOLSH &RQVWDQWLQ )HWVLV &3)   TXH R PDQGDGR PRQLWyULR H[SHGLGR
QRV DXWRV GD DomR 0RQLWyULD DMXL]DGD SRU %DQFR %UDGHVFR 6$ FRQYHUWHXVH HP PDQGDGR H[HFXWLYR FRQVWLWXLQGR
VHWtWXORH[HFXWLYRMXGLFLDOGDTXDQWLDGH5 DJRVWRGH (VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGR
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 DGYHUWLGDV GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR
&3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD
RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWHP QRV SUySULRV DXWRV VXDV LPSXJQDo}HV 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD
IRUPDGDOHLH
(',7$/3$5$&21+(&,0(172'(7(5&(,526,17(5(66$'26±'(6$35235,$d2±/(9$17$0(172'26
'(3Ï6,726 ()(78$'26 3URFHVVR Q  &ODVVH $VVXQWR 'HVDSURSULDomR 3DUWH $WLYD
3ULQFLSDO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 3DUWH 3DVVLYD 3ULQFLSDO .LXQJ 2KN .LP H RR (',7$/ 3$5$ &21+(&,0(172 '(
7(5&(,526 ,17(5(66$'26 &20 35$=2 '(  '(=  ',$6 H[SHGLGR QRV DXWRV GR 352& 1 
 2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD GH )D]HQGD 3~EOLFD GR )RUR &HQWUDO  )D]HQGD 3~EOLFD
$FLGHQWHV (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  &HOLQD .L\RPL 7R\RVKLPD QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5$ 7(5&(,526
,17(5(66$'261$/,'(TXHR D (67$'2'(623$8/2PRYHXPD'HVDSURSULDomRFRQWUD.LXQJ2KN.LP5*
  &3)  H 6DQJ ,Q .LP (VSyOLR ± 5*  ± &3)  /~FLR .ZDQJ
,O.LP±5*±&3)REMHWLYDQGRDGHVDSURSULDomRGRLPyYHOGD3UDoD-~OLR3UHVWHV
1D±/RMDGRSDYLPHQWRGR6KRRSLQJ)DVKLRQ&HQWHU/X]±&DSLWDOGHFODUDGRVGHXWLOLGDGHS~EOLFD
FRQIRUPH'HFUHWRGHGHGH]HPEURGH3DUDROHYDQWDPHQWRGRVGHSyVLWRVHIHWXDGRVIRLGHWHUPLQDGD
D H[SHGLomR GH HGLWDO FRP R SUD]R GH  GH]  GLDV D FRQWDU GD SXEOLFDomR QR ÏUJmR 2ILFLDO QRV WHUPRV H SDUD RV
ILQV GR 'HF /HL Q  R TXDO SRU H[WUDWR VHUi DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGHH

(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;9%XWDQWm(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 0RQLFD/LPD3HUHLUDQDIRUPDGD/HL
HWF)$=6$%(5D R 52%(572181(6%UDVLOHLUR&DVDGR5*&3)TXHOKHIRLSURSRVWD
XPDDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHOSRUSDUWHGH,QVWLWXWR(GXFDFLRQDO1RVVD6HQKRUDGD6ROHGDGHOKHDMXL]RX
XPDDomRGH352&(',0(172&2080REMHWLYDQGRDFRQGHQDomRGRUpXDRSDJDPHQWRGDTXDQWLDGH5
6HW DFUHVFLGRGHFXVWDV GHVSHVDV SURFHVVXDLV H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV UHIHUHQWH R FRQWUDWR GH SUHVWDomR
GHVHUYLoRVHGXFDFLRQDLV(VWDQGRRUpXHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUDSyVRV
GLDV VXSUD DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO DUWLJR,9&3& (QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGD
DVXD&,7$d®2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyV
R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR
UHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDJRVWRGH         H 
7ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - COMARCA DA CAPITAL
- EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1028496-55.2019.8.26.0002. A
DRA. CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX, Juíza de da 7ª Vara Cível - Foro
Regional II - Santo Amaro/SP. FAZ SABER a LEANDRA CARNEIRO ALVES (RG
19.947.512; CPF 145.890.768-61) que INSTITUTO DAS IRMÃS DA DANTA CRUZ
ajuizou uma Ação MONITÓRIA para cobrança de R$21.449,13 (maio/2019) a ser
atualizado e acrescido das cominações legais (isenta de custas), referente a serviços educacionais prestados à sua filha. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se
o presente edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, PAGUE a quantia
pedida (hipótese em que ficará isento do pagamento das custas judiciais, mas
deverá pagar 05% dos honorários advocatícios) ou OFERTE EMBARGOS (defesa)
por intermédio de advogado, sob pena de não o fazendo se converter o mandado
monitório em mandado executivo. No prazo de embargos, reconhecendo o crédito e
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o devedor requerer seja admitido a
pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do parágrafo 5º do
artigo 701 do CPC. Não sendo embargada a ação, a ré será considerada revel,
caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito.
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 16/07/2019.
21

e

22/08

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO / SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complement ares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 21/
08/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED: 1E713 - CONTRATO: 103574167960-2 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 0357 - TABOAO DA SERRA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA EULO MARONI, Nº 170, APARTAMENTO Nº 53, 5º
ANDAR, BLOCO 05, EDIFICIO EDIMBURGO, COND. GRA-BRETANHA, 13º SUBD.
BUTANTÃ, SAO PAULO – SP.
CABENDO-LHE O DIREITO A UMA VAGA PARA UM VEICULO DE PASSEIO, DE
FORMA INDETERMINADA, SEM AUXILIO DE MANOBRISTA, NO ESTACIONAMENTO
COLETIVO.
CELSO CRUZ LOMBARDI, Brasileiro, COMERCIANTE, CPF: 085.823.608-78, CI:
3.045.279 SSP/SP, Casado(a) COM NEIDE TRIGNANI CRUZ, Brasileiro (a),
COMERCIANTE, CPF 274.852.378-45 CI: 7.759.923-8-SP SSP/SP.
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
21 – 22 - 23/08/2019
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Inowatt Comercializadora de Energia S.A.

CNPJ 17.258.072/0001-36
Balanços Patrimoniais em 31 de março de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
2019 2018
2019
2018 Demonstrações de resultados
Balanços Patrimoniais - Ativo
2019
2018 Balanços Patrimoniais - Passivo
(21)
261
1.028 Administrativas e gerais
Circulante
277
1.064 Circulante
(1)
Dividendos a Pagar
261
1.028 Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
Caixa e Equivalentes de Caixa
14
36
(1)
 5HVXOWDGRDQWHVUHFHLWDV GHVSHVDV ¿QDQFHLUDVOtTXLGDV (21)
Contas a Receber de Clientes e Outros Recebíveis
261
1.028 3DWULP{QLR/tTXLGR
Resultado da equivalência patrimonial
6.053 19.991
Capital Social
37.201 74.402
Impostos a Recuperar
2
Ganho por aumento de participação
3.413
Reservas de Lucros
13.157 22.743
Não Circulante
54.369 111.535
9.445 19.990
Reserva Legal
2.551
4.345 5HVXOWDGRDQWHVGRVLPSRVWRV
Investimentos
54.369 111.535
Reserva de Reavaliação
3.069
6.495 5HVXOWDGRGRH[HUFtFLRDQWHVGDSDUWLFLSDomR
Total do Ativo
54.646 112.599
dos acionistas não controladores
9.445 19.990
Ajuste de Avaliação Patrimonial
(1.593)
3.586
Demonstrações de resultados abrangentes
2019
2018
9.445 19.990
54.385 111.571 5HVXOWDGRDWULEXtYHODRVAcionistas controladores
Resultado do exercício
7.564 19.990 3DWULP{QLR/tTXLGR$WULEXtYHODRV&RQWURODGRUHV
9.445 19.990
Total do Passivo
261
1.028 5HVXOWDGRGRH[HUFtFLR
Outros resultados Abrangentes
54.646 112.599
Resultado abrangente total
7.564 19.990 7RWDOGR3DVVLYRH3DWULP{QLR/tTXLGR
'HPRQVWUDo}HVGRVÀX[RVGHFDL[D
2019
2018
Demonstrações das mutações do Reservas
Reserva de
Ajuste de avaliTotal )OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
9.445 19.990
SDWULP{QLROtTXLGR([HUFtFLRV¿QGRV
&DSLWDO
 5HWHQomR
UHDYDOLDomR DomRSDWULPRQLDO
/XFURV SDWULP{QLR Resultado do exercício
(9.466) (19.991)
em 31/03/19 e 18 (Em milhares de Reais)
VRFLDO /HJDO GHOXFURV HPFRQWURODGD
HPFRQWURODGD DFXPXODGRV
OtTXLGR $MXVWHVSDUDResultado da equivalência patrimonial
Aumento
contas
a
receber de clientes e outros recebíveis 258 1.083
Saldo em 31 de março de 2017
57.465 3.346
16.937
6.960
4.227
88.935
2
Aumento capital social Conf. AGO/AGE 24/06/17 16.937
(16.937)
- Aumento em impostos a recuperar
Realização do custo atribuído
(465)
(641)
1.106
- )OX[RGHFDL[DOtTXLGR XWLOL]DGRQDV GHFRUUHQWH
239 1.082
Investimentos em participações societárias
3.674
3.674 GDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
Resultado do exercício
19.990
19.990 )OX[RGHFDL[DGHDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
(261) (1.089)
Destinação do lucro: Reserva legal
999
(999)
- Dividendos pagos
(261) (1.089)
Distribuição de dividendos
(1.028)
(1.028) &DL[DSURYHQLHQWHGHDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
(7)
Reserva de lucros
19.069
(19.069)
- 5HGXomR DXPHQWROtTXLGRFDL[DHHTXLYDOHQWHVFDL[D (22)
Saldo em 31 de março de 2018
74.402 4.345
22.743
6.495
3.586
111.571 'HPRQVWUDomRGRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
36
43
Cisão conf. AGE datada de 31/12/2018
(37.201) (2.172)
(11.357)
(3.122)
1.564
(1.615)
(53.903) Caixa e equivalentes de caixa em 1º de abril


Realização do custo atribuído
(304)
(6.743)
(5.420)
(12.467) 1R¿QDOGRH[HUFtFLR
(7)
Resultado do exercício
9.445
9.445 5HGXomR DXPHQWROtTXLGRFDL[DHHTXLYDOHQWHVFDL[D (22)
Destinação do lucro: Reserva legal
378
(378)
DIRETORIA
Distribuição de dividendos
(261)
(261)
(GXDUGR&XQDOL'H¿OLSSL(GXDUGR&XQDOL'H¿OLSSL)LOKR
Reserva de lucros
1.771
(1.771)
/XLV*XLOKHUPH1DXIHO'H¿OLSSL7KDLV1DXIHO'H¿OLSSL
6DOGRHPGHPDUoRGH
 


  


Contador: $PDULOGR'RQL]HWL)LUPLQR – CRC 1SP232093/O-9

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,,-DEDTXDUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DPLOD6DQL3HUHLUD4XLQ]DQLQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D R -($1&$5/26'(6,48(,5$%UDVLOHLURTXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH5HLQWHJUDomR0DQXWHQomRGH3RVVHSRUSDUWH
GH7XQHR<RVKLWRPHHRXWURREMHWLYDQGRDUHLQWHJUDomRQDSRVVHGRLPyYHOVLWRj$YHQLGD*HQHUDO:DOGRPLURGH/LPDQ
-DEDTXDUD6mR3DXOR635HLQWHJUDGRVRVDXWRUHVQDSRVVHGREHPHHVWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomR
SRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUDSyVRVGLDVVXSUDRIHUHoDUHVSRVWDVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRV
IDWRV6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

T. Biazzo Agro - Pecuária S.A.
CNPJ N.55.273.122/0001-43 - NIRE Nº 35.300.109.864
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária.
Ficam convocados os acionistas da Lavoura Industria e Comércio Cascavel S.A, para se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 30 de agosto de 2019, às 11:00 horas, na Rua Francisco
Biazzo, nº 42A, Vila Seca, na cidade de Aguaí, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (i) Aprovação dos balanços publicados dos últimos seis anos, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 e 2018; (ii) Eleição da diretoria; (iii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, e; (iv) Alteração
do endereço da sede da companhia; (v) Alteração do Artigo 2º do Estatuto Social. Aguai, 20 de agosto
de 2019. À Diretoria.
(21-22-23)

SÃO PAULO/SP

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO
Edital Especial Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX
Lei Nº 9.514/97 e MP Nº 2.223/01
Fabio Zukeman /HLORHLUR 2¿FLDO LQVFULWR QD -XQWD &RPHUFLDO GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR VRE R Q
719 JUCESP GHYLGDPHQWH DXWRUL]DGR SHOD SURSULHWiULD $VVRFLDomR GH 3RXSDQoD H (PSUpVWLPR
 3283(; &13-0) Q  FRP HQGHUHoR j$Y 'XTXH GH &D[LDV VQ 608
%UDVtOLD')&(3WHQGRKDYLGRLQDGLPSOrQFLDGHREULJDo}HVFRQWUDWXDLVJDUDQWLGDVSHOD
DOLHQDomR¿GXFLiULDGRVLPyYHLVDEDL[RUHODFLRQDGRVHFRQVROLGDGDDSRVVHGRVPHVPRVDRFUHGRU
¿GXFLiULRSHORFXPSULPHQWRGRDUWGD/HLHFXPSULQGRRGLVSRVWRQRDUWGDPHVPD
OHLWRUQDS~EOLFRTXHFRORFDUiDVenda em Leilão Público PRESENCIAL E ONLINE, o seguinte
bem imóvel:
IMÓVEL: 80$ &$6$ j 5XD 'RXWRU 1XPD 3HUHLUD GR 9DOH Q  GR 0RUUR GD $FOLPDomR 
VXEGLVWULWR$FOLPDomRHVHXWHUUHQRFRQVWLWXtGRGHSDUWHGRORWHGDTXDGUD)PHGLQGRP
GH IUHQWH LJXDO ODUJXUD QRV IXQGRV RQGH FRQIURQWD FRP$UPDQGR 3HGHUQHLUDV P SHOR ODGR
GLUHLWRRQGHFRQIURQWDFRPRSUpGLRQPSHORODGRHVTXHUGRRQGHFRQIURQWDFRPRSUpGLR
GHSURSULHGDGHGH$UPDQGR3HGHUQHLUDVHQFHUUDQGRXPDiUHDGHPðVHQGRDVPHGLGDVH
iUHDFRQVLGHUDGDVPDLVRXPHQRV7XGRFRQIRUPH0DWUtFXODQGR&DUWyULRGR2¿FLDOGH
5HJLVWURGH,PyYHLVGD&DSLWDO6mR3DXOR63
$QWHULRU DGTXLUHQWH ¿GXFLDQWH H[PXWXiULR  ILDEFONSO GRACIANO RODRIGUES EUDVLOHLUR
VROWHLUR PDLRU PLOLWDU GD UHVHUYD &, Q 663') &3) Q  UHVLGHQWH H
GRPLFLOLDGRQD5XD)UDQFLVFRGD*XHUUDQ&DPEXFtQHVWD&DSLWDO
Datas dos leilões: 1º leilão em 26/08/2019YDORUPtQLPRGHYHQGDR$ 974.281,00 QRYHFHQWRVH
VHWHQWDHTXDWURPLOGX]HQWRVHRLWHQWDHXPUHDLV 2º leilão em 30/08/2019YDORUPtQLPRGHYHQGD
R$ 417.390,00 TXDWURFHQWRVHGH]HVVHWHPLOWUH]HQWRVHQRYHQWDUHDLV DFUHVFLGRVGHDWXDOL]DomR
DWpDGDWDGROHLOmRAmbos os Leilões serão realizados às 10:40 horas.
Condições do leilão:D RDUUHPDWDQWHSDJDUiQRDWR $9,67$ RYDORUGRDUUHPDWHDFUHVFLGRGD
FRPLVVmRGROHLORHLUR  E RLPyYHOpYHQGLGRQRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDGHOHJDOL]DomR
PDQXWHQomR FRQVHUYDomR H RFXSDomR F  FDEHP DR DUUHPDWDQWH jV SURYLGrQFLDV H GHVSHVDV GH
WUDQVIHUrQFLDGHSURSULHGDGHHUHJLVWURHP&DUWyULRDVVLPFRPRGHTXDLVTXHUGpELWRVLQFOXVLYHMXQWR
D3UHIHLWXUD&RUSRGH%RPEHLURV&RQGRPtQLR&DVRRLPyYHOHVWHMDRFXSDGRRDUUHPDWDQWH¿FD
FLHQWHTXHVHUiRUHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRPHVPR
2EVHUYDomR4XDOTXHUTXHVHMDRUHVXOWDGRGRVOHLO}HV¿FDUiH[WLQWDDGtYLGDGHFRUUHQWHGDRSHUDomR
GH DOLHQDomR ¿GXFLiULD FRP R DQWHULRU DGTXLUHQWH ¿GXFLDQWH REVHUYDQGR R GLVSRVWR QR DUW  H
SDUiJUDIRVGD/HL
2V LQWHUHVVDGRV HP SDUWLFLSDU GR OHLOmR GH PRGR RQOLQH GHYHUmR VH FDGDVWUDU QR VLWH ZZZ
]XNHUPDQFRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDSiJLQDGHVWHOHLOmRFOLFDQGRQDRSomRHABILITE-SE,
FRP DQWHFHGrQFLD GH DWp  XPD  KRUD DQWHV GR LQtFLR GR OHLOmR SUHVHQFLDO QmR VHQGR DFHLWDV
KDELOLWDo}HVDSyVHVVHSUD]R
2HQYLRGHODQFHVRQOLQHVHGDUiH[FOXVLYDPHQWHDWUDYpVGRZZZ]XNHUPDQFRPEUUHVSHLWDGRR
ODQFHLQLFLDOHRLQFUHPHQWRPtQLPRHVWDEHOHFLGRHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVFRPRVSDUWLFLSDQWHV
SUHVHQWHVQRDXGLWyULRVLWXDGRQD$Y$QJpOLFDQDQGDU+LJLHQySROLV6mR
3DXOR63HPOHLOmRGHPRGRSUHVHQFLDOQDGLVSXWDSHORORWHGROHLOmR
,QIRUPDo}HV FRP R /HLORHLUR DWUDYpV GR WHOHIRQH RX FRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU RX
FRPD1 1$VVHVVRULDH&RQVXOWRULD(PSUHVDULDO66/7'$RXHFRP
D3283(;
6mR3DXOR63GHDJRVWRGH
FABIO ZURKEMAN
FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 10ª VARA CIVEL
Av. Nações Unidas, 22.939 - Torre Brigadeiro - 7º Andar - Vila Almeida - CEP
04795-100 - Fone: (11) 5541-8184 - São Paulo-SP - E-mail:upj9a14cv@tjsp.jus.br
- E D I TA L d e C I TA Ç Ã O - P r a z o d e 2 0 d i a s - P r o c e s s o n º 1 0 5 6 2 1 3 81.2015.8.26.0002/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Civel, do Foro
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CAROLINA SANTA
ROSA SAYEGH, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FABIARCY CAMELO (RG
11.050.789; CPF 052.325.128-97), que nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GREEN PARK, foi PENHORADO o
apto. nº 13, do 1º andar ou 4º pavimento do Condomínio situado na Rua Carvalho de Freitas, nº 20 e Ruas Nelson Gama de Oliveira e Cacingo, na Vila
Andrade, 29º Subdistrito - Santo Amaro, matriculado sob nº 328.440 no 11º R.I.
da Capital, com a área privativa de 102,510m², na qual acha-se incluída a área
de 3,900m² referente ao depósito nº 03, localizado no 2º subsolo e área comum
de 112,617m², na qual acha-se incluída a área de 41,080m², referente a 02
vagas indeterminadas na garagem coletiva, localizada nos 1º e 2º subsolos,
perfazendo a área total de 215,127m², correspondendo-lhe uma fração ideal de
1,445% no terreno condominial. Estando o executado em lugar ignorado, foi
determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, ofereça IMPUGNAÇÃO, sob pena de prosseguimento do
feito nos ulteriores termos. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de agosto de 2019.
21 e 22/08

RL LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP930,
com endereço comercial naAlameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente
autorizado pela credora fiduciária CATARINA INCORPORADORALTDA., empresa devidamente inscrita no
CNPJ n.º 11.371.519/0001-00, com sede naAlameda Jauaperi, 299, Moema, São Paulo - CEP04523-010, nos
termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação
Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, datado de 02/03/2016, aditado em 06/05/2018, 11/04/2017 e 01/02/
2018, devidamente registrado e averbados na matrícula n.º 154.230, no qual figuram como fiduciantes BIOCOM
ACESSÓRIOS PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA., inscrita no CNPJ nº 01.949.622/0001-23, com
sede e domicílio na Rua Conde de Irajá, nº 142 – apto 22B– Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP: 04119-010, neste
ato representada pelos sócios, MARIA LUIZA BASSETO ALVES, brasileira, casada, funcionária pública
federal, portadora da Cédula de Identidade com RG nº 11.489.446-2-SSP-SP, inscrita no CPF/MF nº 068.130.53809 e NIVALDO JOSÉ ALVES, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º
10.936.675-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 039.297.518-10, ambos residentes e domiciliados no
endereço da empresa que representam, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo presencial nos termos da Lei
nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 29/08/2019 às 10h05min, 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$ 411.395,60 (quatrocentos e onze mil e trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)
o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome dos credores fiduciários,
constituído por IMÓVEL: SALACOMERCIALn. 1111, localizada no 11º pavimento, do EDIFÍCIO COMERCIAL,
integrante do condomínio denominado IN DESIGN OFFICE/RESIDENCE, situado à RUA VIGÁRIO JOÃO
JOSÉ RODRIGUES, n. 21, 31, bairro VILAARENS, Jundiaí-SP, com área real privativa 34,360m², área real
comum de 39,802m², área real total de 74,162m2, com coeficiente de proporcionalidade de 0,002035. Na área
real comum, já está incluída à área referente a 01 vaga indeterminada para automóveis de passeio, operadas
se necessária com o auxílio de manobrista e localizadas na garagem coletiva do Térreo, 1º ou 2º pavimento.
OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTADO ADQUIRENTE NOSTERMOS
DOART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 30/
08/2019 às 10h05min, no mesmo local, a realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou
superior a R$ 214.653,61 (duzentos e quatorze mil e seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e um
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. No caso de não cumprimento da obrigação assumida, no prazo
estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por perdas e danos. Em caso de
acordo ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do leiloeiro
no importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas
e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões
de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de
19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que
regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro:
15, 21 e 27/08/19
contato@raicherleiloes.com.br

CNPJ/ME nº 14.213.018/0001-86 - NIRE 35.300.501.888
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da INOWATT COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de agosto de 2019, às 14hs em primeira convocação e às 14:30hs em segunda convocação, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº 110, conjunto 53, Itaim Bibi, CEP 04542-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Destituição de Diretores e Eleição de novos membros da Diretoria da Companhia. A presente convocação
é feita nos termos da legislação societária e do estatuto social da Companhia. São Paulo, 21 de agosto de 2019. Edson Cerreti - Acionista

Lavoura Indústria e Comércio Cascavel S.A.
CNPJ Nº 43.089.507/0001-76 - NIRE Nº 35.300.066.634
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária.
Ficam convocados os acionistas da Lavoura Industria e Comércio Cascavel S.A, para se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 30 de agosto de 2019, às 09:00 horas, na Rua Francisco
Biazzo, nº 42A, Vila Seca, na cidade de Aguaí, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (i) Aprovação dos balanços publicados dos últimos seis anos, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 e 2018; (ii) Eleição da diretoria; (iii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, e; (iv) Alteração
do endereço da sede da companhia; (v) Alteração do Artigo 2º do Estatuto Social. Aguai, 20 de agosto
de 2019. À Diretoria.
(21-22-23)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Prezados Senhores, A Imobiliária Bolsa Ltda., Administradora do Condomínio Edifício Garage
Bolsa, sito à Rua Miguel Carlos, nº 106, nesta Capital, em atendimento ao Síndico, Senhor Ricardo
Nardelli e, de acordo com a Lei 4.591/64, pelo seu Departamento de Condomínios, convocam V. Sªs.
para Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de Agosto de 2019, na Av. Senador
Queirós, nº 605, 27º andar no Ed. Bolsa de Cereais, às 15:00 hs, havendo número legal ou meia hora
após (15:30 horas), com qualquer número de condôminos presentes, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: 1. Leitura e aprovação da ata anterior; 2. Aprovação das contas do exercício do
período de 01.07.2018 a 31.07.2019; 3. Aprovação da previsão orçamentária para o exercício
2019/2020; 4. Assuntos gerais. Certos de seu imprescindível comparecimento apresentamos nossas
cordiais saudações. Imobiliária Bolsa Ltda. Observações: • Não sendo aconselhável o exame dos
documentos referentes ao item 2 no decorrer da assembleia, por exigüidade de tempo, os mesmos
encontram-se à disposição dos senhores condôminos, em nosso escritório comercial, até o dia
28.08.19. • Os proprietários poderão ser representados por terceiros, munidos de procuração, com
reconhecimento de assinatura em cartório, passada exclusivamente pelos proprietários efetivamente
reconhecidos por lei. • Os condôminos inadimplentes não terão direito a voto.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0037657-40.2018.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Cláudia Maria Pereira Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Majed
Rajed, CPF 214.916.928-20, que a Ação de Procedimento Comum, proposta por
Associação Villa Real de Bragança, foi julgada procedente, condenando o réu ao
pagamento de R$ 1.947,52 (30.04.2018), corrigidos monetariamente, bem como a custas,
honorários advocatícios e demais cominações. Estando o réu em lugar ignorado, expediuse o presente, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento
voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários
advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independente de penhora ou
nova intimação, ofereça sua impugnação (art. 525 do C.P.C.). Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 20 de março de 2019.
B 20 e 21/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1109399-16.2015.8.26.0100.
O MM. Juiz de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a João Bosco de Lima Nilo,
CPF 008.034.698-70, que o Condomínio Edifício Metro I e II, ajuizou uma Ação de Cobrança
de Cotas, pelo Procedimento Sumário, objetivando condenar o réu ao pagamento R$
62.988,47 (out/2015), corrigidos monetariamente, referente às despesas condominiais do
apartamento nº 111, metro I, integrante do condomínio autor, bem como as que se vencerem
no curso do presente processo, custas, honorários e demais cominações. Estando o
requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerado revel, ocasião que será
nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
B 20 e 21/08
Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0042921-09.2016.8.26.0100) Processo principal: 0061114-14.2012.8.26.0100. O Dr. HelmerAugusto ToquetonAmaral,
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a OAlmeida & Cia Ltda,
CNPJ 61.097.036/0001-20, na pessoa de seu representante, que a Ação de Procedimento
Comum, requerida pela Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP,
foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 14.640,50 (set/2016),
corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais
cominações. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que,
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento voluntário do débito, sob pena
de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art.
523, §§ 1º e 3º do C.P.C.).Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação,
ofereça sua impugnação (art. 525 do C.P.C.). Será o presente edital, afixado e publicado.
B 20 e 21/08
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0184107-59.2012.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Marcia Tessitore, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Edson dos Santos
Laranjo, 147.786.958-10, Flavio dos Santos Laranjo, CPF 267.375.748-15 e Luiz Octávio
Cardoso Laino, CPF 285.947.808-69, que Antonio Neri, ajuizou uma Ação de Rescisão
de Contrato de Locação c.c. de Aluguéis e Acessórios da Locação, com Procedimento
Comum, tendo como corréu Marco Antonio Domingues, para decretar o despejo dos réus
do imóvel situado na Rua Nova Cidade, nº 196, Vila Olímpia, rescindindo-se o contrato,
condenando-os ao pagamento de R$ 37.753,28 (agosto/2012), corrigidos monetariamente
e acrescido de juros, bem como a custas, honorários e demais cominações. Estando os
réus em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, purguem a mora ou contestem, sob pena de serem considerados reveis e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do
NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 § - IV). Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de maio de 2019.
B 20 e 21/08
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0015739-43.2019.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DEO DEX
COMERCIO DE BIJOUTERIAS E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 16.612.932/0001-25,
que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, alegando que foi convertido o mandado de citação em
execução, para que pague a quantia de R$ 193.563,24 (04.04.2019), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 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, efetue o pagamento voluntário. Fica ciente, ainda, que nos
termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a
executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, Impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS.
B 20 e 21/08
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1107300-05.2017.8.26.0100.A Dra. Luciana
Biagio Laquimia, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. Faz
Saber a Modas e Confecções Mamani Ltda Epp, CNPJ 13.795.074/0001- 03, na pessoa
de seu representante legal, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação Monitória,
objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 109.456,85 (31.10.2017), acrescidos de
juros e correção monetária, referente ao inadimplemento do Borderô de Desconto de
Cheques, no valor de R$ 62.064,80, vinculado ao Contrato Mãe de Desconto de RecebíveisCondições Reguladoras nº 900190348 - Operação nº 0005030322825001694, bem como
ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando a requerida em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, efetue o pagamento da quantia especificada devidamente atualizada e efetue o
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou
apresente embargos, nos termos do artigo 701 do CPC, sendo nomeado curador especial
em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC).A ré será isenta do pagamento de custas
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os
embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial,
independentemente de qualquer formalidade. Será o presente, afixado e publicado na
forma da lei.
B 20 e 21/08
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1082068-88.2017.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a THF dos Santos Confecções, CNPJ 13.985.897/0001-00, na pessoa de seu
representante legal, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação Execução de Título
Extrajudicial, para cobrança de R$ 113.324,93 (21.09.2017), referente ao inadimplemento
do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 754.452. Estando
a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir
após os 20 dias supra, pague o “quantum” reclamado, acrescido de juros e correção
monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito
atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária
fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para que
ofereça embargos, facultando a executada nesse prazo, reconhecendo o crédito do
exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e
honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso
de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei.
B 20 e 21/08
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0152641-18.2010.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Daniel D’Emidio Martins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARA
LANUZA MORENO RODRIGUES, CPF 569.782.434-34, com endereço à Rua Prof.
Magalhães Neto, 1541, bloco C sobreloja, Pituba, CEP 41820-021, Salvador - BA
FERNANDO ANTONIO TORRES RODRIGUES, CPF 000.517.804-53, com endereço
à AV VISCONDE DEALBUQUERQUE, 29, APTO. 601, LEBLON, CEP 22450-001, Rio
de Janeiro - RJ, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por
parte de Landesbank Baden-wurttemberg, para cobrança de R$ 12.263.694,25. Tendo
diligenciado em todos os endereços localizados, e esgotadas as tentativas de citação,
estando os Executados em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO POR
EDITAL, para que efetuem o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, a fluir após
os 20(vinte) dias supra, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade; sem
pagamento, proceda-se a imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora;
intime-se do prazo legal de 15 (quinze) dias para oposição de embargos, no mesmo prazo
reconhecendo seu débito, os devedores poderão depositar 30% do montante do principal
e acessórios e requerer o pagamento do restante em 6 parcelas mensais com juros e
correção monetária. Decorrido o prazo para oferecimento de resposta, será nomeado
curador especial ao réu (art. 257, IV,CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei.
B 20 e 21/08

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos daAção de Usucapião,
PROCESSO Nº 0074068-92.2012.8.26.0100 - 1560/12.-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) Eric Mostny Kirchmeir, Ana
Mostny Kirchmeir, Espólio de Hugo lippe, Espólio de Rosa juliano Lippe, Antonio Mauro
Filho, Angelina Pacheco Mauro, Ascêncio Petroni, Orestes Camargo, Maria da Silva
Camargo, Mário Facioli, Anthero Ribeiro de Carvalho, Maria José Ribeiro, Andreia
Senkiio Cardoso, Humberto Celina Cardoso, Antonio Senkiio Filho, Walter Senkiio, Waldir
Senkiio, Laurindo Miguel senkiio, Maria de Lourdes Senkiio, Marlene Senkiio, Noemia de
Medeiros Henrique, Gilberto Henrique, Tito Ferreira de Camargo, Hildebrando Lippe,
Mariana Fernandes Vasques Lippe, Wath Lippe, Dulce Cruz Monteiro Lippe, Henny Lippe
Garcia Pallarese, Haroldo Lauro Lippe, Francisco Halley Garcia Pallares, Maria Helena
Garcia Pallares Zockun, Dulce Cruz Monteiro Lippe, Eunice Silva Lippe, HAROLDO
LAURO LIPPE FILHO E S/M MARIA INÊS GARCIA LIPPE, m/p -Walter José Silva Lippe
e s/m Celia Correa de Oliveira Lippe, p/m-PEDRO SILVA LIPPE E S/M RENATA CRISTINA
LUTTI LIPPE, p-CRISTINA SILVA LIPPE ZUFFO E S/M MARCOANTONIO FRAGOAS
ZUFFO, CAROLINA SILVALIPPE, Maria Lúcia Garcia Pallares Burke e MARIA ELISA
LIPPER CESAR DE OLIVEIRA, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Gentil Humberto Alves
Ferreira ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel
localizado na Rua Cândido Mota, 207, 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.
B 20 e 21/08
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Ford Ranger com motor V8 Mustang
eu percebi que nunca mais iria
parar de competir, por isso estou
nele há 26 anos”, completa.
A largada da 27ª edição do
Rally dos Sertões será em Campo Grande e passará por seis estados diferentes, além de outras
oito cidades: Costa Rica (MS),
Barra do Garças (MT), São Miguel do Araguaia (GO), Porto
Nacional (TO), São Félix do To-

cantins (TO), Bom Jesus (PI),
Crateús (CE) e Aquiraz (CE).
Em 2018, Sylvio viveu uma
temporada especial. Além do vice
no Sertões, ele ainda foi campeão
da Porsche GT3 Cup nos campeonatos de Sprint e no Overall,
ambos com Cacá Bueno, piloto da
Stock Car , como coach. Em
2019, Sylvio disputará o Sertões
ao lado de Josi Koerich, que é sua

navegadora. Em busca do título,
o piloto contará com uma verdadeira máquina ao longo do rally:
uma Ford Ranger com motor V8
Mustang.
“Fiz um treino, o carro está
incrível. É um V8 Mustang, suspensão muito boa e movido a gasolina. É uma experiência incrível de dirigir esse carro. Esse ano
é um rally longo, 40% maior e um
dia só a mais que em 2018. Espero que todos esses anos que tenho no rally façam a diferença.
Será meu primeiro ano com a
Josi, que já ganhou sertões e é
experiente. Nunca andamos juntos, mas com certeza será uma
ótima experiência”, diz Sylvio,
que compete na equipe X Rally
Team e tem apoio de iCarros.
O ‘Sertões’ começa em 24 de
agosto em Campo Grande, no
Mato Grosso do Sul, e terminará
em Aquiraz, no Ceará. Os competidores percorrerão mais de
4.800km ao longo das oito etapas do torneio.

Foto/Divulgação

Kartismo: Começa o quarto turno
da F-4 da Akasp nesta quarta-feira

O grid da Akasp está cada vez maior
Começa nesta quarta-feira
(21), a partir das 21h30 no Kartódromo Granja Viana, em Cotia
(SP), o quarto turno do campeonato de F-4 da Associação de Kart
Amador de São Paulo (Akasp). E
como aconteceu nas três fases
anteriores, as disputas devem ser
equilibradas, mas acirradas.
Para promover um equilíbrio
ainda maior no certame, como no

início dos turnos anteriores, nesta 25ª etapa da temporada os motores Honda serão sorteados entre todos os participantes, mesmo tendo a mesma preparação.
Nos três turnos anteriores,
três concorrentes diferentes foram aclamados campeões. Na
primeira fase o campeão foi Alexandre Albino. Na segunda foi a
vez da dupla Bruno Biondo/Ar-

naldo Biondo, e na última, encerrada na semana passada, o campeão foi Carlos Santana. E não
será de se espantar se no quarto
turno surgir outro campeão diferente. Afinal, nas 24 etapas já disputadas, sete pilotos venceram
provas: Bruno Biondo (7 vitórias), Alberto Otazú (5), Alexandre
Albino (3), Carlos Santana (3),
Gabriel Chinellatto (2), Hélio
Bianchi (1), Otávio Lotfi (1).
“Este campeonato é muito
bem pensado e organizado. Tem
muitas corridas, um custo muito
baixo e uma competitividade
muito grande. Espero ter a oportunidade de participar de mais
algumas provas para ajudar a minha dupla a ser campeã do quarto
turno, para brigar no final do ano
pelo título da temporada”, comenta o piloto Alberto Otazú
(Bianchi Automóveis/AVSP/Rolley Ball/No Fire Services/Cardoso Funilaria e Pintura/Ecoposte/Imab/SM Renovadora de Veículos), que venceu a etapa passada, levando o seu companheiro de dupla Hélio Bianchi ao vice

título do terceiro turno, tornando-se automaticamente um dos
postulantes ao título do ano.
Confira os seis primeiros do
primeiro turno: 1) Alexandre Albino, 177 pontos; 2) Bruno Biondo/Arnaldo Biondo, 165; 3)
Hélio Bianchi, 163; 4) Emílio de
Bisceglie/Bruno Biondo, 159; 5)
Ademir Jr/Gabriel Chinellatto,
155; 6) Heraldo Brasil/Saint Clair, 133.
Confira os seis primeiros do
segundo turno: 1) Bruno Biondo/Arnaldo Biondo, 170 pontos;
2) Otávio Lotfi, 166; 3) Emílio
de Bisceglie/Bruno Biondo, 165;
4) Sandro Ferraris/Alberto Otazú, 161; 5) Carlos Santana, 155;
6) Eder Ayres/Giovani Bondança, 150.
Confira os seis primeiros do
terceiro turno: 1) Carlos Santana, 176 pontos; 2) Hélio Bianchi/Alberto Otazú, 171; 3) Emílio de Bisceglie/Bruno Biondo,
169; 4) Alexandre Albino, 162;
5) Eder Ayres/Giovani Bondança, 161; 6) Otávio Lotfi, 137.
Visite www.akasp.com.br

Robert Scheidt mostra consistência
e está perto da medal race
Após dois dias de problemas
com a juria, Robert Scheidt velejou de forma consistente e agora está perto de conquistar uma
vaga na medal race da Read Steady Tokyo, que será nesta quintafeira (22). Nesta terça-feira
(20), em Enoshima, no Japão, o
bicampeão olímpico velejou entre os top 10 e cruzou a linha de
chegada em 5° e 7° lugares. Com
isso, subiu para o oitavo lugar na
classificação geral do eventoteste para os Jogos de Toquio/
2020, com 68 pontos perdidos.
Para garantir o direito de disputar a regata da medalha, Scheidt precisa manter a regularidade
nas duas últimas provas da fase
de classificação, marcadas para
esta quarta-feira (21). “Após duas
penalidades e ser obrigado a me
retirar ontem (segunda-feira),
consegui reagir e fazer duas boas

regatas e subi na tabela geral.
Amanhã (quarta) teremos um dia
importante, mas a velocidade do
barco está boa. Todo mundo já
teve pelo menos uma regata ruim
aqui no Japão, com altos e baixos, e vou dar o meu melhor para
seguir velejando com regularidade”, explicou atleta, que é
patrocinado pelo Banco do Brasil e Rolex e conta com o apoio
do COB e CBVela.
Quando fala em altos e baixos, Robert cita os seguidos problemas que viveu com a juria em
Enoshima. No domingo, levou
uma bandeira amarela pela regra
42, na qual os juízes entendem
que o velejador usou o movimento do corpo para aumentar a velocidade do barco, ação conhecida por bombear. No dia seguinte, voltou a ser penalizado pelo
mesmo motivo e foi obrigado a

se retirar da última de três regatas. “Fiquei bem chateado, especialmente na segunda-feira,
quando estava velejando de forma super conservadora. Ainda
preciso entender melhor em que
ponto o júri está interpretando o
regulamento e o que preciso
mudar para isso não ocorrer
mais, pois nas outras três competições, desde que voltei à classe Laser, não havia passado por
isso”, comentou.
Scheidt está classificado
para os Jogos de Tóquio e é o
único brasileiro entre os 35 barcos que disputam o evento-teste
em Enoshima. Porém, ainda precisa esperar a convocação final
para a delegação brasileira para
confirmar presença na Olimpíada de 2020. De acordo com o
critério da Confederação Brasileira de Vela (CBVela), ele só

perde a vaga se outro atleta do
Brasil subir ao pódio no Mundial da Laser em 2020.
Quarto passo - O Ready Steady Tokyo é a quarta grande competição de Scheidt em seu retorno à classe Laser, após cerca de
dois anos afastado. E pode ser
encarado como o quarto degrau
para disputar a sétima Olimpíada
da carreira. Ele já fez história ao
garantir índice para os Jogos de
Tóquio/2020 com o 12° lugar no
Campeonato Mundial da Classe
Laser 2019, em Sakaiminato, no
Japão, dia 9 de julho. Agora, quer
mais. Quer evoluir para ter condições de lutar pelo pódio no Japão. Se conseguir, vai acrescentar mais uma medalha a sua coleção de cinco, o que já faz dele
o recordista do Brasil em número de medalhas olímpicas, junto
com Torben Grael.

Circuito TRIDAY
Series 2019 terá
quinta etapa
em São Paulo
Prova será no domingo (25), na USP

Foto/ Fábio Falconi

O Rally dos Sertões começa
neste final de semana em Campo
Grande (MS) com o título de maior competição do gênero do Brasil. A competição, que acontecerá entre os dias 24 de agosto e 1º
de setembro, passando por seis
estados diferentes, tem quase três
décadas de história e alguns pilotos são testemunhas de toda evolução deste rali, como o experiente Sylvio de Barros.
Correndo no Sertões há 26
anos, ele foi campeão nas motos
em 1995 na categoria Production,
conquistou o vice-campeonato em
2018 nos carros e agora busca
mais um título na edição 2019.
“O Rally dos Sertões é uma
grande paixão para mim desde que
comecei a andar de moto. Em
1993, eu fiz meu primeiro Rally
dos Sertões e a prova somente tinha motos na época, não tinha carro, quadriciclos e os UTVs dos últimos anos. Eram 30 motos, foi
o início de tudo”, lembra Sylvio.
“A partir daquele primeiro rally

Foto/Divulgação

Sylvio de Barros busca título de
carros após vice em 2018

Circuito TRIDAY Series 2019
Embalado pela realização da
etapa de Florianópolis, com a
participação de cerca de 500
inscritos, no fim de semana, o
Circuito TRIDAY Series 2019
prepara-se para sua maior prova da temporada. No próximo
domingo, dia 25, o evento criado pela Unlimited Sports estará São Paulo, na Cidade Universitária de São Paulo (USP).
Serão 800 competidores divididos em suas duas distâncias,
Sprint (750m de natação, 20
km de ciclismo e 5 km de corrida) e Olímpico (1,5 km de
natação, 40 km de ciclismo e
10 km de corrida).
A programação começará
às 6h30min de domingo, com
as largadas (em ondas) do
Sprint, ficando o Olímpico
(também em ondas) para as
7h15min. Além de atender aos
triatletas iniciantes e experientes em distâncias menores, a
prova ainda será um ótimo
aquecimento para o IRONMAN
70.3 São Paulo, no dia 10 de
novembro, também programado para a USP. Como parte do
percurso será utilizado, trata-se
de uma boa chance para reconhecimento.
A etapa também compõe o
Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint e Paratriathlon,
assim como outras quatro provas do Circuito – Maceió, Rio
de Janeiro e Brasília (08/09).
A parceria com a CBTri tem
como objetivo fomentar a modalidade e possibilitar que os
atletas federados possam somar pontos para uma eventual
convocação para os mundiais.
A USP é um local muito
conhecido entre os triatletas
paulistanos e é passagem obrigatória a quem pretende ingressar no triatlo. O acesso ao estacionamento é facilitado, garantindo maior comodidade aos
atletas, um diferencial importante na cidade. O percurso contempla a natação na raia olímpica, seguido pelo ciclismo na

via expressa da marginal, que
promete ser uma experiência
única. A prova é finalizada com
a corrida de volta à Cidade Universitária.
Com inscrições esgotadas,
agora o foco da etapa é para a
retirada de kits, fundamental
para participar da prova. A mesma acontecerá em dois dias,
23 de agosto, das 10h às 22h,
e dia 24, da 10h às 20h, unidade da CARE CLUB Ibirapuera,
na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4615, Jardins.
O TRIDAY Series é uma realização da Unimited Sports,
com patrocínio da Mizuno e
Omint, apoio da Probiótica,
Pedialyte Pro, Trek, Lindoya
Verão, Care Club, Localiza e
Verde Campo.
Retirada de Kit
Local: CARE CLUB Ibirapuera / Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4615 – Jardins
Para a retirada do kit pessoalmente, é necessário apresentar o comprovante de inscrição e documento original
com foto. Caso não possa retirar o seu kit pessoalmente, a
retirada poderá ser feita por um
terceiro. Para isso é imprescindível que o responsável pela
retirada apresente durante os
dias e horários oficiais de entrega de kits os Termos de autorização assinados e uma cópia do documento oficial com
foto do atleta. Os termos de autorização estão disponíveis no
site
oficial,
www.tridayseries.com.br.
Calendário do Circuito
TRIDAY Series em 2019
1 - 24/3 - Riacho Grande
(SP) – OK; 2 - 14/4 - Maceió
(AL) – OK; 3 - 12/5 - Rio de
Janeiro (RJ) – OK; 4 - 18/8 Florianópolis (SC) – OK; 5 25/8 - USP (SP); 6 - 8/9 - Brasília (DF); 7 - 13/10 - Riacho
Grande (SP). Mais informações no site oficial,
www.tridayseries.com.br

