Jornal
www.jornalodiasp.com.br

O DIA
São Paulo, quarta-feira, 11 de setembro de 2019

SP
Nª 24.501

Preço banca: R$ 3,00

Governo aumenta previsão de
crescimento da economia para 0,85%
Primeiro leilão da ANP no ano
teve 33 blocos arrematados
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Conselho nega afastamento de
Dallagnol pedido por Renan Calheiros
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O Japão e os Estados
Unidos (EUA) estão dando
sinais de estarem prontos
para assinar um acordo comercial. A assinatura deve
ser feita durante um encontro de cúpula a ser realizado
nos bastidores da reunião da
Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em Nova
York no final deste mês.
O novo acordo será feito
depois do primeiro-ministro
do Japão, Shinzo Abe, e o presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, terem concordado em termos abrangentes
sobre áreas como carnes bovina, suína e produtos industriais.
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

34º C
17º C

Força Aérea Brasileira (FAB)
A empresa sueca Saab entregou à Força Aérea Brasileira
(FAB) o primeiro dos 36 caças
Gripen comprados pelo governo
brasileiro em 2014 para reequipar a frota da Aeronáutica. A cerimônia de entrega ocorreu na manhã de terça-feira, (10), na cidade de Linköping, na Suécia, e con-

tou com a presença do ministro
da Defesa, Fernando Azevedo, do
comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Antonio Carlos
Moretti Bermudez, e de autoridades brasileiras e suecas.
Embora já esteja em poder da
Aeronáutica, o F-39 Gripen só deve
chegar ao Brasil em 2021, uma vez

Número de mortes violentas
no país caiu 10,43%
de 2017 para 2018
O Brasil registrou 57.341
mortes violentas intencionais em
2018, redução de 10,43% em
relação ao ano anterior, quando
o número chegou a 64.021. Os
dados fazem parte do Anuário
Brasileiro de Segurança Pública
2019, divulgado na terça-feira(10) pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública. O total de
2018 é o menor desde 2013
(55.847 casos).
A taxa de homicídios para
cada grupo de 100 mil habitantes chegou a 27,5 no país em
2018, enquanto em 2017 era de
30,8 – uma redução de 10,8%.
No recorte por unidades federativas, as maiores taxas estão em
Roraima (66,6), no Amapá
(57,9), no Rio Grande do Norte

(55,4) e no Pará (54,6). Já as menores foram registradas em São
Paulo (9,5), Santa Catarina
(13,3), Minas Gerais (15,4) e no
Distrito Federal (16,6).
O estudo associa a taxa de
homicídios em Roraima e no
Amapá à atuação de facções criminosas nessas regiões.
No caso do Amapá, o anuário destaca o cenário como
“ainda mais dramático”. Os dados mostram que a taxa de
mortes violentas por 100 mil
habitantes cresceu 1.100% em
sete anos. “Serviços de inteligência atestam a existência de
sete facções criminais no estado, ainda em guerra no início de 2019”, aponta o estudo.
(Agencia Brasil)

Bolsonaro apresenta melhora,
mas não tem previsão de alta
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Esporte

Copa do Mundo: Oposta
Lorenne vive ano especial
na carreira
Aos 23 anos, a oposta Lorenne vive um ano especial na carreira. A jovem atacante foi convocada pela primeira vez pelo
treinador José Roberto Guimarães para a seleção adulta nessa
temporada. Logo no seu ano de
estreia, a atleta já deixou a sua
marca e foi eleita a melhor jogadora do Pré-Olímpico e do
Sul-Americano. Natural de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, Lorenne é uma das armas
do Brasil para a disputa da Copa
do Mundo. O time verde e amarelo estreará na competição na
madrugada do próximo sábado
(14), às 5h (horário de Brasília),
contra Sérvia.
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Noite
Foto/ Sportinphoto

DÓLAR

Turismo
Compra: 3,92
Venda:
4,25

EURO
Matheus Ferreira

Promotora do certame
mais equilibrado do kartismo
paulista, a Associação de
Kart Amador de São Paulo
(Akasp) vai promover nesta
quarta-feira (11) a quarta
etapa do quarto turno de seu
campeonato de F-4, com
equipamentos monomarca

Mega/Honda. A 28ª prova
desta temporada será realizada a partir das 21h30 no
Kartódromo Granja Viana,
em Cotia (SP), e terá como
novidade a utilização de
pneus MG HZ Vermelho
novos em todos os equipamentos.
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Lorenne em ação

Matheus Ferreira mostra bom
desempenho na Finlândia

Comercial
Compra: 4,09
Venda:
4,09

Akasp: Campeonato de Kart
F-4 terá troca de pneus
nesta etapa

Pedal em Sampa tem
inscrições abertas
para passeio no dia 22

Fonte: Climatempo

Compra: 4,50
Venda:
4,51

que, a partir de hoje, o equipamento começa a ser submetido, na Suécia, ao programa de testes. Pelos
próximos dois anos, o caça será submetido a uma série de provas a fim
de constatar que está à altura das expectativas contratuais. Um primeiro voo experimental foi realizado
em agosto deste ano. Foi um voo
inaugural de cerca de uma hora que
serviu para os engenheiros e responsáveis avaliarem o manuseio
básico, o comportamento do
caça em diferentes altitudes e
velocidades e o funcionamento
dos sistemas operacionais.
Se aprovado, a partir de 2021 parte das aeronaves restantes serão montadas completamente em território
brasileiro. A montagem dos caças no
Brasil é parte do programa de transferência de tecnologia que, além de
razões financeiras, motivou o governo brasileiro a escolher o modelo
sueco, em detrimento dos concorrentes norte-americano (Boeing) e francês (Dassault).
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A estimativa para a inflação, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), passou de
3,8% para 3,6%, em 2019.
Segundo o boletim, a revisão para baixo na estimativa foi
causada pela “descompressão”
do preço de alimentos. “Após
choque de alta desses preços
no primeiro trimestre, houve
reversão parcial no segundo trimestre, com tendência mantida
para os meses de julho e agosto”. O boletim também destacou os reajustes de combustíveis e energia elétrica e a “relativa estabilidade da inflação
de serviços”.
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Campeão Paulista e vice do
Brasileiro de Kart, o jovem Matheus Ferreira disputou seu primeiro Mundial de Kart no último final de semana em Alaharma, na Finlândia. Destaque no
Open com três top-5, o piloto
brasiliense manteve o ritmo forte ao longo do final de semana e
chegou bem próximo de disputar a final do campeonato.
“Foi minha primeira participação em um torneio deste tamanho e tenho certeza de que
saio daqui como um piloto melhor e mais maduro, aprendi
bastante.
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Japão e EUA
devem assinar
acordo durante
Assembleia
Geral da ONU

Foto/TT NEWS AGENCY

Com soluções modernas
e produtos tecnologicamente avançados, 15 empresas
brasileiras da área de defesa
e segurança participam da
feira Defence & Security
Equipment International
(DSEI 2019), que começou
na terça-feira (10) e segue
até a próxima sexta (13), em
Londres.
Um dos maiores eventos
internacionais do setor, o
evento ocorre a cada dois anos
na capital britânica e conecta
representantes da indústria,
governo e Forças Armadas de
vários países, além de compradores e fornecedores em escala global, reunindo produtos
das áreas aeroespacial, naval e
terrestre.
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Brasil recebe primeiro
dos 36 caças Gripen
comprados para a FAB

Foto/ Beto Doloriert

Empresas
brasileiras
apresentam
soluções na
área de
defesa em
Londres

O governo aumentou ligeiramente a previsão para o crescimento da economia brasileira
de 0,81% para 0,85%, neste
ano. A estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB), soma de todos os bens e
serviços produzidos no país, foi
divulgada na terça-feira (10),
no boletim Macro Fiscal.
“Projeta-se a recuperação
da atividade a partir de setembro deste ano, como resposta
dos efeitos iniciais do corte de
juros, da elevação da confiança e início das liberações de
recursos do saque imediato do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço”, diz o relatório.

Ciclistas animados com o evento
No dia 22, um domingo, a
Praça Heróis da FEB, no bairro
de Santana, na capital paulista,
será o ponto de partida para momentos de lazer e diversão com
a bike. A partir das 8h30, o “Pedal em Sampa – mais ar para a
cidade” reunirá participantes de

todas as idades para um percurso de 10 quilômetros pelas
ruas de São Paulo. O passeio
ciclístico promete movimentar
a região, voltado para a qualidade de vida e por um mundo
mais sustentável e com maior
mobilidade urbana. Página 8
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Governo do Estado lança projeto
inovador para gestão esportiva
www.cesarneto.com
M Í D IA S
A coluna de política do jornalista Cesar Neto vem sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jornal “O DIA” (3º mais
antigo dos diários em São Paulo). Na Internet desde
1996, www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. No
Twitter, @CesarNetoReal
.
CÂMARA (SP)
Visita do Bruno Covas (PSDB) aos vereadores (situações e
oposições) de São Paulo teve ontem características muito especiais. O prefeito de São Paulo - candidatíssimo à reeleição 2020
- respondeu praticamente tudo o que era perguntado, inclusive
por quem ...
.
PREFEITURA (SP)
... faz críticas continuadas contra seu estilo de governo. Entre
os que sustentam sua gestão, destaque pro vereador e ex-presidente Milton Leite (sócio preferencial do DEM ex-PFL), que só
não vai ser o vice de Bruno se não quiser. Este é profissional e
poderoso
.
ASSEMBLEIA (SP)
E por tratar da família Leite, o irmão do deputado federal Alexandre - deputado estadual Miltinho Leite (ambos DEM ex-PFL)
- vai se dando muito bem na condução da 2ª Secretaria (prefeitura da Casa) da maior e mais importante Assembleia estadual brasileira
.
GOVERNO (SP)
O vice-governador Rodrigo Garcia (DEM ex-PFL) - cuja escola foi Gilberto Kassab; ex-prefeito paulistano, refundador e
dono do PSD - pode disputar a reeleição pra vice enquanto um
reeleito prefeito paulistano pode ser o candidato a governador
paulista em 2022
.
CONGRESSO (BR)
Deputado federal Marcos Pereira (REPUBLICANOS ex-PRB)
pode se tornar o cara que ninguém esperava pra ser o abençoadamente evangélico (cristão) indicado do Presidente Jair Bolsonaro (até 2022) pra ministro no Supremo. É alto clero na Universal
de Edir Macedo
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Vereador (Rio) Carlos Bolsonaro (PSC) afirmando que não
se muda rapidamente um país com a democracia que tá aí não é
novidade. Só que no Século 21 a chance de tal golpe de Estado no
Brasil não teria apoio das Forças Armadas. Foi só pra causar. E
causou
.
PARTIDOS (BR)
Alguns donos e sócios preferenciais dos partidos políticos
brasileiros foram homenageados pelo inconsciente coletivo no
dia de ontem, quando o Brasil e o Mundo pararam pra repensar no
Dia da Prevenção ao Suicídio. Alguns não precisam de inimigo
externo
.
JUSTIÇAS (BR)
Que o Ministério Público brasileiro foi tomando o lugar do
4º Poder (até então com a Imprensa) após a Constituição de 1988
não é novidade pra ninguém. Agora, que entraria numa guerra interna pela Procuradoria Geral da República pode enfraquecer a
Instituição
.
EDITOR
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto foi se
tornando referencial das liberdades possíveis. Recebeu a Medalha Anchieta (Câmara Municipal de São Paulo) e o Colar de Honra ao Mérito (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).
EMAIL cesar@cesarneto.com
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ração Paulista de Futebol.
Trata-se do maior centro
com foco em inovações para o
esporte na América Latina e estará localizado na ala noroeste
do Allianz Parque, zona oeste da
capital paulista, em uma área de
4 mil metros quadrados.
“Essa ideia nasceu há sete
meses, buscando uma iniciativa que pudesse ser transformadora, inclusiva e moderna para
o esporte em São Paulo. Decidimos construir, a partir de várias mãos, um grande projeto”,
explicou Doria.
“Será o maior centro de inovação de esporte na América
Latina, nascendo aqui em São
Paulo. Um espaço que pode receber até mil startups no mundo do esporte é transformador”,

completou o Governador.
Funcionamento
O espaço, com previsão de
funcionamento no primeiro semestre de 2020, receberá até
mil startups. Como parceiro da
iniciativa, o Governo do Estado poderá utilizar as inovações
produzidas no Arena Hub para
competições, programas e
ações em geral promovidas pela
Secretaria de Esportes, sem
custo aos cofres públicos.
O Arena Hub selecionará,
prioritariamente, startups que
atendam temas como engajamento dos fãs, performance humana, espaços e coisas inteligentes, capacitação, inteligência de negócios, e-sports, mídia e conteúdo e negócios de

impacto social. As interessadas
poderão se/inscrever/em um/
pré-cadastro disponível por
meio
do
site
www.arenahub.com.br.
“É fundamental que o esporte seja cada vez mais uma poderosa ferramenta de inclusão
social. Com o Arena Hub, temos um forte aliado neste trabalho: a inovação. Estamos muito satisfeitos por podermos utilizar dessa estrutura tão moderna”, enfatizou o Secretário de
Esportes.
O projeto auxiliará as startups no desenvolvimento de
programas de aceleração e capacitação em conjunto com a/
Wework/Labs, 2Simple, parceiros da indústria e da própria
Federação Paulista de Futebol.

Escolas estaduais de SP se mobilizam
para o ‘Dia D’ do Setembro Amarelo
Nesta terça-feira (10), as
mais de 5 mil escolas da rede
estadual de São Paulo estarão
mobilizadas no “Dia D” de
ações para valorizar a vida e
prevenir o suicídio. A orientação da Secretaria Estadual
da Educação é que os educadores desenvolvam entre os
alunos ativi dades de acolhimento, sensibilização, autoconhecimento e de percepção e
respeito ao outro.
A ideia é que diretores, coordenadores e professores também estimulem o diálogo e a
continuidade de ações sobre a
valorização da vida. As atividades marcam o mês que ficou
conhecido como Setembro Amarelo, e tem a proposta de dar
mais visibilidade ao suicídio,
tratá-lo com menos tabu, e ao
mesmo tempo, conscientizar a
população sobre a importância
da prevenção.
A data foi criada em 2015
pelo Centro de Valorização da
Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina (CFM) e Associação Brasileira de Psiqui-

dário, integrado e acolhedor,
com respeito às diferenças e diversidades.
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS),
nove em cada dez mortes por
suicídio poderiam ser evitadas,
o que reforça a importância da
prevenção e do papel essencial
da Educação nesse contexto.

Foto/Governo do Estado de São Paulo

CESAR
NETO

Nesta terça-feira (10), o
Governador João Doria e o Secretário de Estado de Esportes,
Aildo Rodrigues Ferreira, anunciaram a implantação do Arena
Hub. O projeto, com objetivo de
unir empresas, startups e ações
inovadoras com foco em transformação social pelo esporte,
será mantido por patrocinadores da iniciativa privada, por
meio de cotas.
As companhias mantenedoras contarão com visibilidade e
propriedades comerciais e terão
acesso a todo o conteúdo promovido para o hub. Entre as parceiras e formuladoras do projeto
estão a Ernst Young, 2Simple,
WeWork Labs e o Allianz Parque. O Arena Hub tem apoio do
Governo do Estado e da Fede-

Escolas – Setembro Amarelo
atria (ABP).
A Seduc, por meio do Sistema de Proteção Escolar e Comunitária (SPEC), em parceria
com a Escola de Formação dos
Profissionais da Educação do
Estado de São Paulo (EFAPE),
vai realizar uma série de ações
durante todo o mês.
Neste “Dia D” a programação inclui um momento de acolhimento dos estudantes e a realização de atividades específicas

elaboradas ou selecionadas
pela equipe de educadores da
escola. Podem variam entre:
jogos cooperativos, oficinas,
gincanas, painéis, rodas de conversa, exposições, entre outras
atividades.
As atividades visam promover a reflexão sobre as vulnerabilidades, com foco na valorização da vida e prevenção ao suicídio, visando a promoção de um
ambiente escolar positivo, soli-

Preparação
Os preparativos para a programação do Setembro Amarelo – Valorização da Vida começaram na semana passada, no dia
3 de setembro com o encontro
com representantes de escolas
das diretorias de ensino de Guarulhos, São Vicente e Região
Leste de São Paulo.
No dia seguinte, em 4 de setembro, ocorreu uma videoconferência para orientar as diretorias de ensino e as escolas para
a mobilização do “Dia D”, considerando a importância da adequação da temática, de acordo a
faixa etária dos alunos principalmente aos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental.

Programa cultural do Governo do Estado
destina R$ 12,5 milhões para municípios
O Governador João Doria
lançou, na segunda-feira (9), o
Programa Juntos Pela Cultura
para, em parceria com os municípios, realizar eventos como
Virada SP, Circuito SP, Tradição
SP, Revelando SP e o + Gestão
SP. Por meio de chamadas públicas, prefeituras de todo o Estado poderão inscrever projetos
para participar das ações e acessar o total de R$ 12,5 milhões.
Estiveram presentes na cerimônia de lançamento, no Palácio dos Bandeirantes, o Secretário de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão; o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi; e mais de
400 prefeitos e secretários municipais de Cultura.
“Aqui em São Paulo tratamos
cultura como uma coisa séria,
importante na educação, na preservação, na memória e, principalmente, no bem de cada cidadão. Nós temos uma tradição e
uma história na cultura, e essa
história está sendo preservada”,
declarou o Governador. “Nós
não estabelecemos cortes na
cultura. Ao contrário, estamos

trazendo mais recursos do setor
privado, inovando, transformando para viabilizar iniciativas culturais”, destacou Doria.
O objetivo central do programa Juntos pela Cultura é ampliar o acesso à arte e à cultura em
todas as regiões do estado, com
mais eficiência e uma visão municipalista de gestão.
“Estado e prefeituras trabalharão em sintonia para melhorar os resultados no setor. Todo
o investimento será feito por
meio de chamadas públicas e
com as prefeituras, de modo a
agilizar os processos e valorizar
a visão local”, declarou o Secretário de Cultura.
“Somos 645 municípios, todos no mesmo rumo: o do desenvolvimento, da qualidade de
vida, e hoje, o rumo da cultura.
O Secretário Sérgio Sá Leitão
traz hoje uma grande inovação na
parceria dos municípios do estado de São Paulo. Através das
ações feitas aqui, nós vamos ter
cada vez mais a população desses 645 municípios envolvida,
gerando um impacto cada vez
maior, valorizando os eventos

que já existem e potencializando novas oportunidades”, disse
o Secretário de Desenvolvimento Regional.
A partir de terça-feira (10),
estarão
abertas
no
site www.cultura.sp.gov.br as
chamadas públicas para as prefeituras inscreverem projetos
nas seguintes linhas:
Virada SP - Serão selecionados quatro projetos de viradas
culturais, de municípios com
perfis distintos, que receberão
um total de R$ 2,1 milhões. Os
eventos acontecerão em novembro e dezembro, em municípios
de macrorregiões diferentes.
Circuito SP - 90 municípios de todas as regiões receberão espetáculos de música e artes cênicas de alto nível, além
de exposições e atividades de
formação e capacitação a partir do último trimestre de 2019
até 2020. Serão investidos R$
8 milhões.
Tradição SP - Por meio de
chamada pública contínua para

as prefeituras, o novo programa
apoiará eventos e expressões
culturais populares tradicionais
do estado, realizados a partir do
último quadrimestre de 2019.
Serão investidos R$ 500 mil.
Revelando SP - Chamada
pública para participação no
evento de celebração e valorização da cultura popular e tradicional de São Paulo, que acontece
de 13 a 17 de novembro, no Parque da Água Branca, com investimento de R$ 1,9 milhão.
Cada município terá um estande e poderá levar sua gastronomia, artesanato, música, dança,
artes cênicas, folclore, design,
audiovisual e demais expressões culturais.
+ Gestão SP - Novo programa que vai oferecer, em parceria com instituições de excelência, cursos executivos
em gestão cultural para secretários municipais e gestores de
equipamentos culturais, com a
flexibilidade da educação à distância e sem custo para as prefeituras.

Pinacoteca de São Paulo recebe
3ª edição do Mercado Manual
A Pinacoteca de São Paulo,
museu da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do Estado
de São Paulo, apresenta, nos
dias 26 e 27 de outubro, a 3ª edição do Mercado Manual, festival dedicado à cultura feita à
mão, realizado pela Manual –
rede de artesãos contemporâneos e pequenos empreendedores,
com intuito de criar ambientes
de negócios, conhecimento,
conteúdo e entretenimento.
O evento integra a programação
da primeira edição do SP Gastronomia, que será o maior programa gastronômico do país, com mais de
200 atividades nas 16 macrorregiões do Estado de São Paulo.
São cerca de 80 expositores

de artigos diversos — design,
moda, decoração, beleza, bemestar, joalheria, artigos infantis
e gastronomia. A presente edição também oferece shows, incluindo o harpista Sole Yaya, a
dupla de música eletrônica Xaxim e projeto musical do C de
Cultura, e quatro oficinas de processos manuais.
Com entrada franca, o evento acontece das 10h às 18 horas
no estacionamento da Pinacoteca de São Paulo e celebra o fazer manual bem como experiências gastronômicas.
Expositores (sujeito à alteração)
3Jolie, Alma Design Brasi-

leiro, Atelier Nó Design, B. Live,
Barini Design, Beeliving, Beatriz
Losso, Bianca Kovack, Brasil no
Fio, Cafuné Caliente, Carmine,
Casa Brasil Cerâmica, Casa na
Arvore, CasaMo, Collie Acessórios, Comas, Criativo Curioso, Da
Horta, DE Araque, Douceur do
Céu, Empório Donamita, Estudio
Dalzotto, Fatima Moreira, Fazenda Lila, Jais Handmade, João de
Barro Botinas, K Lab, Kora Swim,
Linus, Lore Atelier, Luiza Ruberti, Marina Maia, Marca de Biquini, Marcella Verardo Bijoux, Maria Sublime, Matriz Estamparia,
Mini Mi, MiniLOu, Molsk Design, Mosca Cerâmica, My
Foots, Neca Knit, Oh My Box,
Olfativa Aromas, Pano Urbano,

Paula Fabbri, Pepperyourmind,
Primeira Folha, Projeto 01, Realindo, Renata Levi Cerâmica,
Sacola Tropical, Salga Beach,
Shii, Shwe, Sunset Wood, Tanuka
Nalini, Taste Me, Timirim, Tita
Co, Tom Pepper, Tropico, Uma
Doce Revolução, Umê Kimonaria, Vitoria Pães.
Praça gastronômica (sujeito à alteração)
Caminhoneta, Box 54, Cerveja Capitu, Castelões, Canaille,
Bao Hut, Cozinha Voila, Da Feira ao Baile, Dona Celina, Do Oriente ao Pote, Kiiro, La Cuisine,
Lisboeta,
London
Pies,
Pine&Co, Ruaa, Ubá, Tocaya Torradores de Café, Vta & Succhi.
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Governo aumenta previsão de
crescimento da economia para 0,85%
O governo aumentou ligeiramente a previsão para o crescimento da economia brasileira de
0,81% para 0,85%, neste ano. A
estimativa de crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB),
soma de todos os bens e serviços produzidos no país, foi divulgada na terça-feira (10), no
boletim Macro Fiscal.
“Projeta-se a recuperação da
atividade a partir de setembro
deste ano, como resposta dos
efeitos iniciais do corte de juros, da elevação da confiança e
início das liberações de recursos do saque imediato do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço”, diz o relatório.
Inflação
A estimativa para a inflação,
calculada pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), passou de 3,8% para
3,6%, em 2019.
Segundo o boletim, a revisão
para baixo na estimativa foi causada pela “descompressão” do
preço de alimentos. “Após choque de alta desses preços no primeiro trimestre, houve reversão
parcial no segundo trimestre,

com tendência mantida para os
meses de julho e agosto”. O boletim também destacou os reajustes de combustíveis e energia elétrica e a “relativa estabilidade da inflação de serviços”.
A previsão para 2019 está
abaixo do centro da meta de inflação, definida pelo Conselho
Monetário Nacional, que é
4,25% em 2019, com intervalo
de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.
Desafios para a economia
O secretário de Política
Econômica do Ministério da
Economia, Adolfo Sachsida,
afirmou que há 3 desafios a serem superados para a retomada
do crescimento econômico de
longo prazo: um importante, um
urgente e um de conjuntura. Ele
classificou como importante a
recuperação da produtividade da
economia brasileira, que entre
2010 e 2017 recuou a uma taxa
de 2,11%. “Se nós não recuperamos a produtividade da economia brasileira não haverá crescimento sustentável de longo
prazo”, disse. Sachsida afirmou
que foram “anos de políticas econômicas equivocadas que acaba-

ram com o crescimento da produtividade no Brasil”.
Sachsida classificou como
desafio urgente o cenário fiscal.
“É fundamental endereçarmos a
questão fiscal no Brasil. A nova
Previdência foi um passo fundamental, mas uma ampla agenda ainda é necessária para resolver esse
desafio”, disse. E por fim, o terceiro desafio é a conjunta internacional, com “desaceleração generalizada” na economia mundial.
Liberação do FGTS
No boletim, a Secretaria de
Política Econômica analisou o
impacto da liberação de saques
do FGTS. Por meio a Medida
Provisória 889 de 2019 o governo liberou, a retirada de até
R$ 500 por conta ativa ou inativa do FGTS, chamado de saque
imediato, e a partir de abril do
próximo ano, foi criada a modalidade do saque aniversário. Segundo a Caixa, o saque Aniversário é uma alternativa à sistemática de saque por rescisão do
contrato de trabalho, que permitirá a retirada de parte do saldo
da conta do FGTS anualmente,
no mês de aniversário.

Para a secretaria, as medidas
de curto prazo da liberação do
saque são aumento do consumo
e redução do endividamento das
famílias. “À medida que as famílias podem quitar suas dívidas, as
condições de crédito melhoram,
sendo esse um fator relevante
para o novo ciclo da retomada do
crescimento”, diz o boletim.
O saque aniversário gera
efeitos de longo prazo: redução
da rotatividade no mercado de
trabalho, redução da informalidade, desoneração do trabalho e
expansão do crédito. À medida
que o trabalhador permanece no
emprego, o valor do saque converge para um valor próximo a
um salário anual adicional. “Assim, o retorno marginal de permanência no emprego aumenta
ao passar do tempo, ao invés de
reduzir, como ocorre na sistemática de saque por demissão. O
resultado é uma redução da rotatividade no mercado de trabalho. Esta implica em aumento
dos investimentos em treinamento, além de ganhos com a
experiência, que elevam a produtividade do trabalho”. (Agencia Brasil)

Primeiro leilão da ANP no ano
teve 33 blocos arrematados
O primeiro leilão da Oferta
Permanente, realizado na terçafeira (10), pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), terminou com 33 blocos arrematados
nas bacias Sergipe-Alagoas, Parnaíba, Potiguar e Recôncavo, e
mais 12 áreas com acumulações
marginais, nas bacias Potiguar,
Sergipe-Alagoas, Recôncavo e
Espírito Santo.
O bônus total arrecadado
com os blocos exploratórios foi
de R$ 15,32 milhões, com ágio
médio de 61,48%. A previsão de
investimentos é de R$ 309,8
milhões.
Nas áreas com acumulações
marginais, também levadas ao
leilão desta terça-feira (10), o
bônus total somou R$ 6,98 milhões, com ágio médio de
2.221,78% e previsão de R$ 10,5
milhões em investimentos. “A ideia
é facilitar o investimento. Essa atividade é que vai gerar royalties, arrecadação e empregos. Acho que
o número de contratos é significativo para a gente ter hoje nessas
áreas”, disse o diretor-geral da
ANP, Décio Oddone.
Para Oddone, entre os fatores positivos da sessão pública
do 1º Ciclo da Oferta Permanente está a diversificação de empresas vencedoras, com participação das de pequeno porte. “É
muito positivo. Várias empresas
de pequeno porte, algumas novas para o público, aparecendo.
É exatamente o que a gente estava esperando”, disse.

“É o início de uma jornada, e
espero que essa jornada seja cada
vez mais bem-sucedida”, disse.
Mercado
Odonne destacou que no leilão desta terça-feira (10) quem
se manifestou foi o mercado e
não a ANP, “e isso ocorreu porque as condições estavam dadas
para este tipo de manifestação”.
Segundo ainda o diretor da ANP,
foi importante o modelo adotado. “Acho que o mais importante é o mecanismo adotado. Mudou o modelo. Antes, a ANP escolhia quais as áreas que achava
interessante e sempre era um
número limitado de áreas. Não
necessariamente eram as áreas
em que o mercado achava potencial. O grande mérito da oferta
permanente é a inversão do mecanismo. Agora, quem decide
quais são as áreas que interessam é quem está interessado nas
áreas e não o poder concedente”, explicou.
De acordo com Odonne, o
investidor agora tem mais tempo de analisar as oportunidades
e escolher em qual pretende adquirir. Disse ainda que o novo
modelo de licitação de oferta
permanente de um portfólio de
blocos e áreas com acumulações
marginais para exploração e produção de petróleo e gás natural,
permitiu a participação de empresas menores.
“A gente tem hoje um conjunto de 600 blocos que já estão disponíveis na oferta perma-

nente. Esse conjunto vai ser ampliado para 2.000 blocos, aproximadamente. A próxima onda
vamos lançar no início do ano
que vem. Depende de processos
internos da ANP de aprovação
dos blocos e de licenciamento
prévio de órgãos ambientais. O
ano que vem esse estoque aumenta”, adiantou.
“Em alguns anos, vamos ter
todo o território brasileiro, em
terra em bacias sedimentares,
todas sob o regime de oferta permanente e todas offshore que já
foram ofertadas”, acrescentou.
Oddone lembrou que este foi
o primeiro leilão em 20 anos
sem a participação da Petrobras,
“e ainda assim se mostrou um
sucesso”. Ele disse que não se
pode comparar com a dimensão
do pré-sal, mas nos leilões realizados de 2017 até agora, houve 72 blocos contratados e apenas nesta terça-feira foram 33
blocos e 12 áreas com acumulações marginais. “É absolutamente simbólico”, observou.
A secretária interina de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Renata Isfer, disse que o resultado é muito positivo, na perspectiva da importância de se fazer uma revitalização
no setor e estimular a produção
onshore. “Acaba que com os
olhos de todo mundo no pré-sal,
ela ficou meio de lado, sem ter
tido muitos avanços nos últimos
tempos, mas a gente vê que há
um potencial grande do Brasil e,

além disso, é muito bom para a
geração de empregos e desenvolvimento da indústria do próprio
país. Isso está muito alinhado e
esse resultado foi de extremo
sucesso. Tivemos 10 empresas
diferentes que ganharam no leilão. A gente teve 33 blocos e um
grande valor. Foi tudo muito positivo”, disse à Agência Brasil.
Otimismo
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que participou da abertura do leilão, disse que ficou satisfeito com o
primeiro leilão do ano. “Claro
que estou [satisfeito]. É o primeiro leilão de petróleo e gás
deste ano e tivemos duas ofertas vencedoras, uma onshore e
outra offshore. Isso vai de encontro com os programas e com
as políticas do Conselho Nacional de Política Energética.
Acho que está dando tudo certo”, disse ao deixar o leilão após
as primeiras aquisições.
Sobre os próximos três leilões previstos para outubro e
novembro, o ministro também
se mostrou otimista. “Serão um
sucesso e isso mostra também
que o novo mercado de gás já
apresenta resultados quando a
gente vê a Eneva [empresa brasileira integrada de energia que
atua nos setores de geração, exploração e produção de petróleo
e gás natural e comercialização
de energia elétrica], lá do Maranhão, ofertando e ganhando”,
destacou. (Agencia Brasil)

Número de beneficiários de planos
de saúde cai 0,3% em 12 meses
Pesquisa divulgada na segunda-feira (9) pelo Instituto de
Estudos de Saúde Suplementar
(IESS) revela que o número de
beneficiários de planos de saúde caiu 0,3% – o equivalente à
perda de 133,3 mil vínculos –
entre julho deste ano e igual
mês do ano passado, somando
um total de 46,99 milhões de
pessoas. De acordo com o
IESS, esta é a primeira vez, desde março de 2012, que as carteiras das operadoras de planos
de saúde têm menos de 47 milhões de vínculos.
Segundo o superintendente
executivo do IESS, José Cechin,
a redução do número de beneficiários não está em desalinho
com o que vem acontecendo no
setor nos últimos anos. Cechin
lembrou que, nos planos médico-hospitalares, o pico de queda foi sentido a partir de dezembro de 2014 e que 3 milhões de
beneficiários deixaram os planos em 2015 e em 2016 – 1,5
milhão em cada ano, e mais um

pouco em 2017.
“Foram mais de 3 milhões de
perdas de vínculos de planos
médico-hospitalares em 2015,
2016 e 2017. De então para cá,
o setor veio andando de lado.
Um momento sobe, um momento cai e fica oscilando em torno
de 47,1 milhões e 47,2 milhões
[de beneficiários]. Desta vez,
oscilou para baixo”, disse Cechin à Agência Brasil.
Apesar disso, houve aumento de 2,2% na quantidade de vínculos com pessoas de 59 anos
ou mais, o que equivale a 147,3
mil novos contratos, ressaltou.
Para Cechin, a redução de
0,3% registrada nos 12 meses
findos em julho “é um pequeno
soluço”, e a expectativa para o
próximo resultado é de recuperação. Ele disse que tem sido
assim nos últimos meses e que
não acredita que isso tenha iniciado uma tendência de decréscimo do número de beneficiários.” É apenas uma oscilação circunstancial, conjuntural.”

Cechin lembrou que as empresas costumam oferecer planos de saúde a seus funcionários: dois terços dos planos médico-hospitalares são corporativos. “Se, nas empresas, há desemprego, as pessoas que tinham emprego perdem o plano”,
lamentou. Segundo ele, isso explica a grande saída de beneficiários dos planos de saúde em
2015 e 2016.
Ele disse que, quando a
economia voltar a crescer, as
empresas terão melhores condições financeiras e vão contratar pessoal que terá planos
de saúde.
Odontológicos
Em contrapartida à queda de
vínculos nos planos médicohospitalares, os que cobrem tratamentos odontológicos mantêm trajetória de crescimento.
Quando o segmento teve início,
com regulamentação a partir de
2000/2001, havia menos de 1
milhão de beneficiários, lem-

brou Cechin. Atualmente, esses
planos detêm 24,96 milhões de
beneficiários, e a tendência é de
expansão.
“É tradição desse mercado
crescer continuamente, mesmo
na recessão e na crise”, disse
Cechin, que atribuiu a expansão
do setor odontológico à mensalidade paga, que é mais baixa que
a de um plano médico, e as pessoas podem pagar. Ele acrescentou que muitas empresas que
gostariam de oferecer um plano
médico a seus funcionários ainda não têm porte, nem economicidade, renda e finanças para tal,
e optam pelo odontológico,
cujo tíquete é bem mais baixo.
O Instituto de Estudos de
Saúde Suplementar (IESS) é uma
entidade que promove e realiza
estudos sobre saúde suplementar baseados em aspectos conceituais e técnicos que colaboram para a implementação de
políticas e para a introdução de
melhores práticas no setor brasileiro. (Agencia Brasil)

Empresas brasileiras
apresentam soluções
na área de defesa
em Londres
Com soluções modernas e produtos tecnologicamente avançados, 15 empresas brasileiras da área de defesa e segurança participam da feira Defence & Security Equipment International
(DSEI 2019), que começou na terça-feira (10) e segue até a próxima sexta (13), em Londres.
Um dos maiores eventos internacionais do setor, o evento
ocorre a cada dois anos na capital britânica e conecta representantes da indústria, governo e Forças Armadas de vários países,
além de compradores e fornecedores em escala global, reunindo produtos das áreas aeroespacial, naval e terrestre.
A participação brasileira na DSEI 2019 foi organizada pela
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e pela Embaixada do Brasil em Londres. Além
das 11 empresas que integram o pavilhão conjunto organizado
pela Apex, participam da feira, de forma individual, quatro grandes companhias brasileiras da área de segurança: Taurus, Mac
Jee, CBC e Condor.
No pavilhão conjunto, as empresas Atech, Berkana, Cecil,
Emgepron, Kryptus, Logsub, M&K, Omnisys, PolyDefensor,
Protecta e Simtech apresentam produtos como sistemas de inteligência, segurança cibernética, soluções em reconhecimento
facial, tecnologias de gerenciamento de projetos estratégicos,
serviços relacionados aos segmentos de negócio do mar, logística, controle de tráfego aéreo, hardware para aeronaves espaciais, soluções de defesa, segurança e entretenimento de bordo,
consultoria especializada, entre outros.
Oportunidades
“Por ser um evento líder mundial, a DSEI conecta governos,
militares e a indústria de defesa e segurança em uma escala inigualável, sendo uma excelente ferramenta para gerar competitividade às empresas brasileiras e um grande instrumento para a
inserção internacional dos nossos produtos e serviços”, disse o
presidente da Apex-Brasil, Sergio Segovia.
A feira oferece oportunidades de negócios entre diversos
países, com possibilidade de demonstrações de produtos e equipamentos, além de ser uma ocasião estratégica para ampliar relacionamentos e conhecer as novidades no setor.
O apoio à participação brasileira em feiras internacionais é
uma das atividades da Apex-Brasil. “No caso de setores estruturados da economia, como o de defesa e segurança, atuamos de
forma conjunta com empresas e associações setoriais. Neste
projeto, temos estreita parceria também com os ministérios da
Defesa e das Relações Exteriores.”
Exportações
O setor de defesa tem grande importância para o Brasil, tanto
em termos de segurança nacional quanto pelo forte impacto positivo que exerce sobre o desenvolvimento tecnológico, a inovação e os resultados econômicos para a balança comercial do país.
O sistema de Business Intelligence da Apex-Brasil aponta que
o valor médio das exportações anuais das empresas participantes do projeto de promoção de exportações desenvolvido em
parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais
de Defesa e Segurança (ABIMDE), nos últimos cinco anos, foi
de US$ 4,4 bilhões.
O setor exporta hoje 232 produtos para 117 países. No mercado global há novas oportunidades, devido a uma tendência de
aumento dos investimentos dos países em produtos e serviços
de defesa e segurança.
Investimentos
Para promover a atração de investimentos estrangeiros diretos para o Brasil, associados à feira DSEI, uma equipe de técnicos Apex-Brasil terá reuniões com 15 empresas do setor de defesa de diferentes países, para entender o seu interesse em investimentos nos próximos anos. A ideia é atender a esses investidores explicando as oportunidades existentes e, assim, gerar
mais negócios para o Brasil.
O Brasil tem o maior orçamento para defesa da América Latina, estimado em mais de U$ 28 bilhões. A indústria do setor
gera cerca de 300 mil empregos diretos e indiretos e atua nos
mercados nacional e internacional. Segundo a |Apex, novos investimentos e parcerias entre empresas estrangeiras e brasileiras podem favorecer clusters (aglomerados) produtivos nacionais que já contam com alta tecnologia, como o polo aeroespacial de São José dos Campos. (Agencia Brasil)

Japão e EUA devem
assinar acordo
durante Assembleia
Geral da ONU
O Japão e os Estados Unidos (EUA) estão dando sinais de
estarem prontos para assinar um acordo comercial. A assinatura
deve ser feita durante um encontro de cúpula a ser realizado nos
bastidores da reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas
(ONU) em Nova York no final deste mês.
O novo acordo será feito depois do primeiro-ministro do
Japão, Shinzo Abe, e o presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump, terem concordado em termos abrangentes sobre áreas
como carnes bovina, suína e produtos industriais.
Na segunda-feira (9), o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, informou a repórteres na Casa Branca que as negociações ocorreram bem, que não houve nenhum problema e
que um acordo oficial será assinado em breve.
O secretário de Estado, Mike Pompeo, fez um comentário
através do Twitter na segunda-feira dizendo que, graças a Trump,
eles foram capazes de chegar a um acordo sobre questões agrícolas, digitais e industriais. Ele disse ainda que está ansioso para
finalizar o acordo durante a reunião da Assembleia Geral da ONU.
(Agencia Brasil)
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Brasil recebe primeiro dos 36 caças
Gripen comprados para a FAB
CAR. Foi aprovado, por unanimidade, o relatório do senador
Irajá (PSD-TO), membro da Frente Parlamentar da Agropecuária
(FPA), sobre a Medida Provisória, que torna o Cadastro Ambiental Rural (CAR) um sistema permanentemente aberto a atualizações e novas inscrições, para possibilitar a inclusão de dados de
propriedades rurais a qualquer tempo.
PAGAMENTO. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou com ampla maioria, o projeto de lei, que cria a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). A prática já
é adotada em estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa
Catarina, e acontece como forma de compensação por boas práticas agrícolas. O projeto segue agora para o Senado, e caso seja
aprovado, irá para sanção presidencial.
NÃO PREJUDICADO. O relator geral do Orçamento, deputado Domingos Neto (PSD-CE), participou, da reunião semanal da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). Na ocasião,
ele apresentou a agenda de trabalho da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, formada por deputados e senadores. Ele afirmou que irá tratar com sensibilidade a
questão dos recursos destinados ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e ao setor agropecuário.
CONSENSO. Em agenda conjunta da Frete Parlamentar da
Agropecuária (FPA) com o presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia, líderes partidários e a Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil (CNA), assuntos como licenciamento
ambiental, pesticidas e a proposta prorroga por 10 anos o prazo
do registro de ratificação de imóveis em áreas de faixa de fronteira, ganharam destaque na manhã de terça-feira (3).
OBSERVATÓRIO. O presidente Jair Bolsonaro e a ministra
Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) inauguraram quinta-feira (5), na sede do Ministério, o Observatório da
Agropecuária Brasileira, ferramenta que dará a gestores amplo
acesso a informações estratégicas para a tomada de decisões e
elaboração de políticas públicas para o setor agropecuário.
INFLUÊNCIA. Pesquisa da Embrapa Pecuária Sudeste (SP) sobre o perfil do consumidor brasileiro mostra que mulheres com
mais de 50 anos, renda elevada e grau de escolaridade superior
são as que mais se preocupam com práticas sustentáveis relacionadas à criação de animais na hora de comprar carne. Trata-se de
um nicho de mercado que valoriza a qualidade do produto em
detrimento do preço e dá alta atenção às informações contidas
nos rótulos.
EMBALAGENS. Os fornecedores de frutas e hortaliças de
todo o mundo estão analisando detalhadamente as suas embalagens, não somente em termos de custos e materiais, mas também em relação às questões ambientais. De acordo com notícia
do The Packer, ao que tudo indica, o caminho é quase único: todos querem reduzir o plástico e aumentar a capacidade de reciclagem.
SUCESSÃO. Na edição de agosto, a revista Hortifruti Brasil
(Cepea) conversou com 97 leitores e produtores de frutas e hortaliças, a fim de identificar como eles estão preparando seus sucessores para assumir os negócios da família. Algumas destas
histórias foram selecionadas como “mitos da sucessão familiar”
e analisadas por especialistas da área.
EMPREGOS. O número de pessoas ocupadas (PO) no agronegócio brasileiro somou 18,37 milhões no segundo trimestre deste
ano, 1,64% a mais que no trimestre anterior, de acordo com pesquisas realizadas pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada), da Esalq/USP, em parceria com a Fealq (Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz).
ÉPOCA. Dando continuidade à série sobre alimentos da época,
a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo juntamente com a Coordenadoria de Desenvolvimento dos
Agronegócios (Codeagro), começou o mês de setembro falando
um pouco sobre os legumes. Abobrinha: possui em sua composição muita água e grande quantidade de fibra, vitaminas do complexo B e magnésio. Berinjela: é hipocalórica, contendo apenas
20kcal em 100g do alimento. Brócolis: Rico em vitamina C, cálcio, vitamina A, ácido fólico, potássio e fibras. Couve-Flor: é
uma hortaliça tenra e delicada conquista o paladar de muitos.

A empresa sueca Saab entregou à Força Aérea Brasileira
(FAB) o primeiro dos 36 caças
Gripen comprados pelo governo brasileiro em 2014 para reequipar a frota da Aeronáutica. A
cerimônia de entrega ocorreu na
manhã de terça-feira, (10), na
cidade de Linköping, na Suécia,
e contou com a presença do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, do comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Antonio
Carlos Moretti Bermudez, e de
autoridades brasileiras e suecas.
Embora já esteja em poder da
Aeronáutica, o F-39 Gripen só
deve chegar ao Brasil em 2021,
uma vez que, a partir de hoje, o
equipamento começa a ser submetido, na Suécia, ao programa
de testes. Pelos próximos dois
anos, o caça será submetido a
uma série de provas a fim de
constatar que está à altura das
expectativas contratuais. Um primeiro voo experimental foi realizado em agosto deste ano. Foi
um voo inaugural de cerca de
uma hora que serviu para os engenheiros e responsáveis avali-

arem o manuseio básico, o comportamento do caça em diferentes altitudes e velocidades e o
funcionamento dos sistemas
operacionais.
Se aprovado, a partir de 2021
parte das aeronaves restantes serão montadas completamente
em território brasileiro. A montagem dos caças no Brasil é parte do programa de transferência
de tecnologia que, além de razões financeiras, motivou o governo brasileiro a escolher o
modelo sueco, em detrimento
dos concorrentes norte-americano (Boeing) e francês (Dassault). O contrato prevê a cooperação industrial (offset) para
o desenvolvimento e produção
das 36 aeronaves Gripen dos
modelos E (monoposto) e F (biposto).
Segundo a Saab, mais de 350
brasileiros, entre engenheiros e
técnicos, participam ativamente
do programa de transferência de
tecnologia, incluindo temporadas na Suécia para receber treinamento. Além disso, em 2016,
o Centro de Projetos e Desen-

volvimento do Gripen foi inaugurado junto à unidade da Embraer de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. No centro,
engenheiros brasileiros e suecos
trabalham conjuntamente para
desenvolver o projeto. A previsão é que, se tudo correr bem,
as 36 aeronaves sejam todas entregues até 2024.
Já em São Bernardo do Campo (SP) está sendo montado a fábrica onde serão produzidos partes da aeronave que, posteriormente, terão a sua montagem final na planta de Gavião Peixoto.
Durante a cerimônia que
marcou a entrega da primeira aeronave, o ministro da Defesa,
Fernando Azevedo, destacou que
o Gripen não só aumenta “a capacidade operacional da Força
Aérea Brasileira, como impulsiona uma parceria que garante
transferência de tecnologia para
o Brasil, fomenta a pesquisa e o
desenvolvimento industrial dos
dois países”.
Em seu site, a Saab reconhece que o contrato assinado com
o Brasil no início de 2014 “so-

lidificou a reputação da Saab na
América Latina”.
O contrato inicial prevê o
pagamento de US$ 4,5 bilhões
para o desenvolvimento e a produção de 36 aeronaves, além de
incluir um programa de transferência de tecnologia que permitisse à indústria aeroespacial
brasileira dominar a tecnologia
e o conhecimento necessários
para, futuramente, manter e desenvolver o Gripen no Brasil.
A assinatura do contrato também pôs fim a uma discussão
que já se arrastava desde 1995,
quando o Brasil sinalizou a intenção de renovar sua frota aérea militar.
Segundo a Saab, esse foi “o
maior negócio na história da empresa”. De acordo com a Saab,
na prática, o programa de transferência de tecnologia teve início em outubro de 2015, quando os primeiros 50 engenheiros
brasileiros, funcionários de empresas parceiras da Saab no Brasil, se mudaram para a Suécia
para passar uma temporada de
capacitação. (Agencia Brasil)

Conselho nega afastamento de
Dallagnol pedido por Renan Calheiros
O Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP)
negou na terça-feira (10), por
unanimidade, um pedido de afastamento do coordenador da Lava
Jato no Paraná, procurador da
República Deltan Dallagnol, de
suas funções.
O afastamento fora pedido
pelo senador Renan Calheiros
(MDB-AL), em uma reclamação
disciplinar no CNMP. Ele acusa
o procurador de ter exercido atividade político-partidária, o que
é vedado a membros do MP. Calheiros pediu que o afastamento
provisório fosse implementado
para “impedir inconvenientes na
apuração dos fatos”, mas os conselheiros não acataram a argumentação do senador.
Em janeiro, em uma série
de posts em sua conta no Twitter, Dallagnol se posicionou contra a eleição de Calheiros para a
presidência do Senado. O procurador escreveu, por exemplo, que
caso o emedebista fosse eleito
“dificilmente veremos reforma
contra corrupção aprovada”.
Nos posts, o procurador pediu ainda a seus seguidores que
fizessem campanha pelo voto
aberto, de modo a constranger
os senadores a não votarem em
Calheiros. Ao final, após uma
longa e conturbada sessão, a votação acabou sendo fechada, mas
o senador alagoano perdeu a

eleição para o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP).
Nesta terça-feira (10), o corregedor do CNMP, Orlando Rochadel, votou para que a reclamação de Calheiros resulte na
abertura de um processo administrativo disciplinar (PAD), mas
não por atividade político-partidária, e sim por quebra de decoro, tipo de violação funcional
cuja sanção, de censura, é mais
branda.
“Não configura atividade político-partidária a crítica pública por parte de membro do Ministério Público, sendo vedado
contudo ataques de cunho pessoal”, disse Rochadel. Para o
corregedor, “evidenciou-se nítida manifestação de cunho politico a merecer reprimenda”.
Ao proceder dessa maneira,
contudo, o corregedor esvaziou
a possibilidade de o CNMP afastar Dallagnol, uma vez que a legislação não prevê o afastamento nos casos de processamento
por violações menos graves.
Um pedido de vista (mais
tempo de análise) do conselheiro Fabio Stica, porém, adiou,
sem prazo definido, o fim do julgamento sobre a abertura ou não
do PAD contra Dallagnol. Ainda
assim, os conselheiros decidiram votar, de modo separado e
unânime, contra o afastamento.
Em sua defesa, Dallagnol

alegou que suas manifestações
nas redes sociais se deram em
defesa da pauta apartidária do
combate à corrupção, e que citou o nome de Calheiros dentro
dos limites da civilidade, unicamente por ele ser investigado
pelo Ministério Público Federal
(MPF).
O procurador argumentou
ainda que suas publicações estão protegidas pela liberdade de
expressão. Ele disse ainda que
não fez campanha a favor de nenhum candidato específico, e
que mesmo se o tivesse feito,
não seria capaz de influir no resultado da eleição para a presidência do Senado.
Nesta terça-feira (10), o advogado Francisco Rezek, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) e que representa Dallagnol no CNMP, disse que as acusações não passam
de “um delírio”. Para o defensor,
houve “um ativismo politico,
sem dúvida, mas isso não é atividade político-partidária”.
Ao todo, Dallagnol é alvo de
ao menos 10 procedimentos no
CNMP, todos do tipo reclamação, um estágio preliminar, com
a exceção de um caso, que já provocou a abertura de PAD, capaz
de resultar em alguma sanção administrativa contra o procurador.
O PAD, que apura “manifestação pública indevida”, diz res-

peito a uma entrevista à
rádio CBN em que Dallagnol criticou a atuação de ministros do
Supremo Tribunal Federal, afirmando que eles passam à sociedade uma mensagem de leniência com a corrupção. O procedimento foi aberto a pedido do
presidente do STF, ministro Dias
Toffoli.
Dos 10 procedimentos, sete
desses estão relacionados à divulgação, pelo site The Intercept
Brasil, de diálogos por meio eletrônico, atribuídos a Dallagnol
com outros membros da Lava
Jato e com o então juiz federal
Sergio Moro, hoje ministro da
Justiça e Segurança Pública.
Um desses casos ligados às
mensagens já havia sido arquivado por Rochadel. O corregedor
alegou não poder auferir a autenticidade das mensagens, que, ademais, não trariam nenhum teor
de cunho irregular. No mês passado, entretanto, o plenário do
CNMP decidiu desarquivar a reclamação disciplinar, aberta a
pedido de quatro conselheiros.
Em diversas manifestações
públicas, os citados na suposta
troca de mensagens contestam a
autenticidade dos diálogos. Ainda que fossem verdadeiras, as
conversas não representariam
nenhum desvio funcional, alegaram os envolvidos em várias
oportunidades. (Agencia Brasil)

Bolsonaro apresenta melhora,
mas não tem previsão de alta
O presidente Jair Bolsonaro
apresenta “contínua melhora de
seu estado de saúde”, mas não há
previsão de alta, segundo boletim médico divulgado na terçafeira (10) pelo Hospital Vila
Nova Star. Bolsonaro deu entrada no hospital, localizado na
zona sul da capital paulista, na
noite do último sábado (7) para
ser submetido a uma cirurgia
para tratamento de hérnia
incisional na região do abdome.
Essa é a quarta cirurgia a qual
Bolsonaro é submetido desde
que foi esfaqueado em um ato de

campanha eleitoral em setembro
de 2018.
De acordo com o boletim, na
manhã de hoje, Bolsonaro tomou banho de chuveiro e estava
prevista uma caminhada pelos
corredores do hospital. Ele dormiu bem, acordou disposto e não
tem sinais de febre 48 horas após
a cirurgia. Bolsonaro segue se
alimentando com uma dieta líquida, com água, chá, gelatina e
caldo ralo. Estão sendo administradas medidas de prevenção à
trombose venosa, com uso de
meia elástica e medicamentos

anticoagulantes.
Período de licença
O porta-voz da Presidência,
Otávio Rêgo Barros, disse que
está mantida a previsão para que
Bolsonaro reassuma o cargo depois do fim do prazo de cinco
dias licenciado. O vice-presidente Hamilton Mourão exerce interinamente a Presidência desde o último domingo e deve
continuar na função até quintafeira (12). “O presidente a partir de quinta-feira estará novamente exercendo, se não na ple-

nitude, a chefia do Poder Executivo em condições de liderar
o país, mesmo daqui do hospital”, enfatizou o porta-voz.
Bolsonaro está acompanhado da esposa, Michele, e
do filho Carlos, que é vereador
na cidade do Rio de Janeiro pelo
PSC. Uma ala do hospital foi disponibilizada para a equipe da
Presidência e para a família de
Bolsonaro.
Não estão previstas visitas
para o presidente, seguindo a recomendação das restrições a esses encontros. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012594-98.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara
Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Elaine Faria Evaristo,na forma da Lei,etc. FAZ SABER a(o) MARIA AMELIA
GUIMARAES, CPF 107.009.508-77 e ANA JULIETA SABINO, CPF 248.289.958-38, herdeiras do espólio de Lourdes Sabino, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Condominio Edificio Copan,alegando em síntese: cobrança
de R$ 7.324,74 (fevereiro/2015), referente a débitos do apto. 312, bloco F, integrante do Condomínio Copan. Encontrando-se os
réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada as suas CITAÇÕES, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada
a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de julho de 2019.
[10,11]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014645-26.2018.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Barrichello, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos terceiros interessados, incerto e desconhecidos, que Tenda de Umbanda Caboclo Matta Virgem-Lapa, ajuizou
ação comum objetivando seja julgada procedente, a fim de nomear o Sr. WAGNER LUIZ PORTELA como Administrador
Provisório da Organização Religiosa Autora, até que se registre a referida Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em
17.9.2018, para que os diretores e conselheiros eleitos possam iniciar os procedimentos para a regularização da Organização
Religiosa com a finalidade de dar continuidade às suas atividades de forma regular e legal. E, estando em termos, foi deferida a
expedição de edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste o feito, sob pena de serem aceitos os fatos,
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de julho de 2019.
[10,11]
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1031645-30.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara
Cível,do Foro Regional II-Santo Amaro,Estado de São Paulo,Dr(a).ALEXANDRE BATISTA ALVES,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) ANDRÉ RICARDO MIOTTI,CPF 298.178.618-05,que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por
parte de Jose Odair da Silva,objetivando que seja julgada procedente,condenando o réu a apresentar cópia do contrato de locação
do imóvel à Estrada do Campo Limpo, 6237, Jardim Nair, ou se não fazendo, será considerado declarado como título executivo
judicial o existente, mesmo com folhas faltantes, condenado ainda a pagar as custas processuais e honorários advocatícios.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de julho de 2019
[10,11]

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0007969-43.2012.8.26.0003/01O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na
forma da Lei, etc. Faz saber que nos autos de ação de cumprimento de sentença, movida por Condomínio Residencial Moradas
do Bom Viver Saúde foi deferida a intimação por edital dos executados Carlos Roberto Landy, CPF 132.630.378- 38, Yashiyo
Akiyama Untem,CPF 770.085.538-20 e Wilson Massatoshi, Untem CPF 595.375.828-68, eventuais cônjuges ou condôminos, que
se encontram em lugar ignorado, da penhora havida sobre a casa nº 147, integrante do Residencial Moradas do Bom Viver Saúde,
à Rua Giovanni Carnovalli 92, Saúde, com área de 100,022m, matrícula 155.588, 14º CRI/SP, bem como da avaliação realizada.
Estando os executados em local certo e ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que no prazo de 15(quinze) dias, a fluir
após o prazo supra, ofereçam sua impugnação.Será o edital afixado e publicado na forma da lei.Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de junho de 2019.
[10,11]
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SURYDVFDEtYHLV'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWR
DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9 GR 1&3& (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO R TXDO
VHUiDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63H
(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U &DUORV (GXDUGR %RUJHV )DQWDFLQL
-XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D 3DXOR :DOPHU 3HUHLUD *RPHV &3)
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)LQDQFLDPHQWR Q  (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH
HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWUDUUD]}HV VRE SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV
DOHJDGRV 1mR DSUHVHQWDQGR FRQWUDUUD]}HV R UHTXHULGR VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU
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São Paulo, quarta-feira, 11 de setembro de 2019
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BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SUCURSAL SÃO PAULO - CNPJ 44.189.447/0001-26 - Rua Líbero Badaró, 425 - 26º Andar - Centro - CEP 01009-905 - São Paulo - SP - PABX (0XX11) 3188-4777
Demonstrações Financeiras
Balanços Patrimoniais em 30 de junho de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
ATIVO
2019
2018 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante ............................................................................
75.846 126.828 Circulante ............................................................................
Relações interﬁnanceiras e interdependências ..........................
Disponibilidades (Nota 4) ...........................................................
201
1.088
Ordens de pagamento ..............................................................
Aplicações interﬁnanceiras de liquidez (Nota 5 a) .....................
49.481
63.704
Aplicações em operações compromissadas .............................
20.704
63.704 Outras obrigações..............................................................
Carteira de câmbio (Nota 11 a) ..................................................
Aplicações em moeda estrangeira ...........................................
28.777
Fiscais e previdenciárias (Nota 11 b) ..........................................
Títulos e valores mobiliários (Nota 6 a)......................................
25.092
39.094
Provisão para pagamentos a efetuar (Nota 11 c) ......................
Carteira própria ..........................................................................
10.332
26.823
Provisão de passivos contingentes (Nota 10 b) .........................
Vinculados a prestação de garantias........................................
14.760
12.271
Vinculados à aquisição de ações de empresas estatais ...........
54
54 Patrimônio Líquido (Nota 12) ...........................................
Provisão para desvalorização de títulos ...................................
(54)
(54) Capital
De domiciliados no exterior......................................................
Outros créditos ...........................................................................
1.070
22.835
Prejuízos acumulados .................................................................
Carteira de câmbio (Nota 9 a) ..................................................
33.574
Negociação e intermediação de valores (Nota 7 c)..................
43
Diversos (Nota 9 b)...................................................................
1.070
392
Provisão para outros créditos
de liquidação duvidosa (Nota 8 b) .........................................
- (11.174)
Outros valores e bens .................................................................
2
107
Despesas antecipadas ..............................................................
2
107
Permanente ........................................................................
113
138
Imobilizado de uso .....................................................................
108
131
Imóveis de uso..........................................................................
871
871
Outras imobilizações de uso.....................................................
885
885
Depreciações acumuladas ........................................................
(1.648)
(1.625)
Intangível....................................................................................
5
7
Ativos intangíveis .....................................................................
258
258
Amortização acumulada ..........................................................
(253)
(251)
Total do ativo .....................................................................
75.959 126.966 Total do passivo e patrimônio líquido ............................
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.

2019
2018
1.075 24.177
100
300
100
300
975 23.877
21.973
50
700
304
331
621
873
74.884 102.789
108.594 108.594
(33.710)
(5.805)

75.959 126.966

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - semestres ﬁndos em 30 de junho de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Reserva de Lucros
Capital realizado
Reserva legal
Retenção de lucros
Prejuízos acumulados
Saldos em 31 de dezembro de 2017 ..................
108.594
(6.158)
Lucro líquido do semestre ...........................................
353
Saldos em 30 de junho de 2018 ..........................
108.594
(5.805)
Prejuízo líquido do semestre .......................................
(2.774)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ..................
108.594
(8.579)
Prejuízo líquido do semestre .......................................
(25.131)
Saldos em 30 de junho de 2019 ..........................
108.594
(33.710)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.

Total
102.436
353
102.789
(2.774)
100.015
(25.131)
74.884

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os semestres ﬁndos em 30 de junho de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
1. Contexto operacional: O Banco de la Provincia de Buenos Aires - Sucursal São Paulo
(“Banco” ou “Instituição”) tem como objetivo a prática de operações e serviços permitidos
aos bancos comerciais, de acordo com as disposições legais e normas do Banco Central do
Brasil (BACEN), notadamente operações de fomento ao comércio exterior. No 2º semestre de
2017, foi deliberada a decisão pela diretoria da Matriz do Banco de la Província de Buenos
Aires, sediado na Argentina, em descontinuar as atividades bancárias do Banco na Sucursal
São Paulo, Brasil, conforme resolução interna n° 1.318/17 de 26 de outubro de 2017. A documentação formal referente ao encerramento das atividades e a proposta de alteração da
natureza jurídica da Sucursal São Paulo em escritório de representação foi encaminhada ao
Banco Central do Brasil para sua homologação no dia 13 de março de 2018. Esse processo
de alteração da natureza jurídica envolverá a liquidação dos ativos e passivos de forma gradual e posterior encerramento das atividades bancárias no Brasil. As demonstrações ﬁnanceiras elaboradas para o semestre ﬁndo em 30 de junho de 2019 foram aprovadas pela diretoria em 29 de julho de 2019.
2. Apresentação das demonstrações ﬁnanceiras: As demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas a partir das práticas contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações Lei nº 6.404/76 e alterações introduzidas pela Lei nos 11.638/07 e 11.941/09 para a contabilização das operações associadas, quando aplicável, normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e demais normas do Banco Central do Brasil (BACEN), consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro (COSIF). As demonstrações ﬁnanceiras incluem, quando aplicável, estimativas e premissas contábeis no que se refere a constituição
de provisões. Os resultados efetivos podem ser diferentes daquelas estimativas e premissas.
Em aderência ao processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade,
algumas normas e suas interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), as quais serão aplicáveis às instituições ﬁnanceiras somente quando aprovadas pelo BACEN. Os pronunciamentos contábeis já aprovados pelo BACEN são: • Resolução nº 3.566/08 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos; • Resolução nº 3.604/08 - Demonstração do Fluxo de Caixa; • Resolução nº 3.750/09 - Divulgação sobre Partes Relacionadas; • Resolução nº 3.823/09 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes;
• Resolução nº 3.973/11 - Eventos Subsequentes; • Resolução nº 3.989/11 - Pagamento Baseado em Ações; • Resolução nº 4.007/11 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retiﬁcação de Erro; • Resolução nº 4.144/12 - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro; • Resolução nº 4.424/15 - Benefícios a Empregados;
• Resolução nº 4.524/16 - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis; e • Resolução nº 4.535/16 - Ativo imobilizado. Atualmente, não é
possível estimar quando o BACEN irá aprovar os demais pronunciamentos contábeis do CPC
e, nem tampouco, se a utilização dos mesmos será de forma prospectiva ou retrospectiva.
Com isso, ainda não é possível estimar os impactos contábeis da utilização desses pronunciamentos nas demonstrações contábeis da Instituição.
3. Principais práticas contábeis: (a) Apuração do resultado: As receitas e despesas
são registradas de acordo com o regime de competência. As operações com taxas preﬁxadas são registradas pelo valor de resgate, e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são apresentadas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As receitas e despesas de natureza ﬁnanceira são contabilizadas pelo critério pro rata dia e calculadas pelo método exponencial. (b) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes
de caixa são demonstrados no ﬂuxo de caixa, e incluem moeda nacional e em moeda estrangeira, e investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco irrelevante de mudança de
valor e prazo original de vencimento não superior a 90 dias. (c) Aplicações interﬁnanceiras de liquidez: As aplicações interﬁnanceiras de liquidez são registradas pelo valor de
aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, deduzidos de provisão para desvalorização, quando aplicável. (d) Títulos e valores mobiliários: De acordo
com a Circular nº 3.068 de 8 de novembro de 2001 e regulamentação complementar de 30
de junho de 2002, os títulos e valores mobiliários passaram a ser classiﬁcados de acordo
com a intenção da administração. No caso do Banco, é classiﬁcado na categoria: Títulos
Mantidos até o Vencimento: adquiridos com a intenção e capacidade ﬁnanceira para sua
manutenção em carteira até o vencimento, são avaliados pelos custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida do resultado do período. (e) Instrumentos ﬁnanceiros derivativos: De acordo com a Circular nº 3.082 de 30 de janeiro de 2002
e regulamentações posteriores, em 30 de junho de 2002, os instrumentos ﬁnanceiros derivativos (“derivativos”), passaram a ser classiﬁcados na data de sua aquisição de acordo
com a intenção da administração para ﬁns ou não de proteção (hedge), com vigência a partir de 1º de janeiro de 2002. Os instrumentos ﬁnanceiros derivativos que não atendem aos
critérios de proteção, principalmente derivativos utilizados para administrar a exposição global de risco, são contabilizadas pelo valor de mercado, com os ganhos e as perdas realizados e não realizados, reconhecidos diretamente na demonstração do resultado do período.
O Banco não possui durante os semestres ﬁndos em 30 de junho de 2019 e 2018 instrumentos ﬁnanceiros derivativos classiﬁcados como hedge. (f) Operações de crédito e provisão para créditos de liquidação duvidosa: As operações de crédito são classiﬁcadas
nos respectivos níveis de risco, observando: (i) os parâmetros estabelecidos pela Resolução
nº 2.682, de 21/12/1999 do CMN, alterada pelo artigo 2º da Resolução nº 2.697 de
24/02/2000, que requer a sua classiﬁcação em nove níveis, sendo “AA” (risco mínimo) e “H”
(risco máximo) e (ii) a avaliação da Administração quanto ao nível de risco. Essa avaliação,
realizada periodicamente, considera a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos especíﬁcos e globais em relação às operações, aos devedores e garantidores. Adicionalmente, também são considerados os períodos de atraso deﬁnidos na Resolução nº 2.682 do
CMN, para atribuição dos níveis de classiﬁcação dos clientes da seguinte forma:
Período de atraso
Classiﬁcação do cliente
De 1 a 14 dias..........................................................................
A
De 15 a 30 dias........................................................................
B
De 31 a 60 dias........................................................................
C
De 61 a 90 dias........................................................................
D
De 91 a 120 dias......................................................................
E
De 121 a 150 dias ...................................................................
F
De 151 a 180 dias ...................................................................
G
Superior a 180 dias..................................................................
H
A atualização (accrual) das operações de crédito vencidas até o 59º dia é contabilizada em
receitas de operações de crédito e, a partir do 60º dia, em rendas a apropriar, sendo que o
reconhecimento no resultado ocorre quando do efetivo recebimento das prestações. A provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) é apurada em valor suﬁciente para cobrir
prováveis perdas e leva em conta as normas e instruções do BACEN, associadas às avaliações procedidas pela Administração, na determinação dos riscos de crédito. Considerando-se exclusivamente a inadimplência, as baixas de operações de crédito (write-offs), devem ser efetuadas após 360 dias do vencimento do crédito ou após 540 dias, para operações com prazo a decorrer superior a 36 meses. (g) Imposto de renda e contribuição
social: Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social, calculados sobre
adições temporárias, são registrados na rubrica “Outros créditos - diversos”, e a provisão
para as obrigações ﬁscais diferidas, quando aplicável, é registrada na rubrica “Outras obrigações - ﬁscais e previdenciárias”. Os créditos tributários sobre as adições temporárias serão realizados quando da utilização e/ou reversão das respectivas provisões sobre as quais
foram constituídos. Os créditos tributários sobre prejuízo ﬁscal e base negativa de contribuição social serão realizados de acordo com a geração de lucros tributáveis, observado o limite de 30% do lucro real do período-base. Tais créditos tributários são reconhecidos contabilmente baseados nas expectativas atuais de realização, considerando os estudos técnicos e
análises realizadas pela Administração. A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10%. A contribuição social
sobre o lucro é calculada considerando a alíquota de 15%. Em 2015 a Lei nº 13.169/2015
elevou de 15% para 20% a alíquota da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) devida pelas instituições ﬁnanceiras. Essa medida entrou em vigor a partir de 1º de setembro de
2015 e ﬁcará vigente até 31 de dezembro de 2018. E, retornou a 15% a partir de 1º de janeiro de 2019. (h) Outros ativos e passivos circulantes e realizável/exigível a longo prazo: Os ativos circulantes e realizável a longo prazo são registrados pelos seus valores de aquisição e, quando aplicável, são reduzidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis de realização. Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial pelos seus valores de

aquisição quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor do Banco e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando o Banco possui uma obrigação legal ou constituída
como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e
das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido. (i) Ativo permanente: Os investimentos
são avaliados pelo custo de aquisição, deduzidos de provisão para perda, quando aplicável.
O ativo imobilizado é demonstrado ao custo, combinado com os seguintes aspectos: depreciação do imobilizado, pelo método linear, com base em taxas anuais que contemplam a
vida útil-econômica dos bens, sendo o imobilizado de uso - ediﬁcações - 4%, equipamentos
de processamento de dados - 20% e demais bens - 10%. (j) Redução do valor recuperável de ativos não ﬁnanceiros (impairment): É reconhecida uma perda por impairment se o valor de contabilização de um ativo ou de sua unidade geradora de caixa excede
seu valor recuperável. Uma unidade geradora de caixa é o menor grupo identiﬁcável de ativos que gera ﬂuxos substancialmente independentes de outros ativos e grupos. Nenhuma
perda por impairment foi reconhecida no resultado dos semestres ﬁndos em 30 de junho de
2019 e 2018. (l) Ativos e passivos contingentes: São avaliados, reconhecidos e divulgados de acordo com as determinações estabelecidas na Resolução nº 3.823, de
16/12/2009, do CMN e Carta Circular nº 3.429, de 11/02/2010 do BACEN. • Ativos contingentes: Não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total
controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as
quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos
contingentes com probabilidade de êxito provável, quando aplicável, são apenas divulgados
nas notas explicativas. • Passivos contingentes: São constituídos levando em conta a opinião dos assessores jurídicos; a natureza das ações; similaridade com processos anteriores;
complexidade; e no posicionamento de Tribunais, sempre que a perda for avaliada como
provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suﬁciente segurança. Os
passivos contingentes classiﬁcados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, devendo ser apenas divulgados nas notas explicativas, e os classiﬁcados como remotos não requerem provisão e divulgação.
4. Caixa e equivalentes de caixa
Compostos por disponibilidades em moeda nacional e estrangeira, sem risco signiﬁcativo de
mudança de valor.
2019
2018
Disponibilidades em moeda nacional...............................................
15
26
Disponibilidades em moeda estrangeira ..........................................
186
1.062
Total .........................................................................................
201
1.088
5. Aplicações interﬁnanceiras de liquidez
2019
2018
a) Aplicações em operações compromissadas (1) ...........................
20.704 63.704
Aplicações em moedas estrangeiras (2) ...........................................
28.777
Total .........................................................................................
49.481 63.704
(1) As aplicações interﬁnanceiras de liquidez referem-se às operações de curto prazo, com
liquidez imediata e sem variação signiﬁcativa em seu valor justo, com rendimento médio baseado na taxa Selic e com vencimento em D+1.
(2) Referem-se a aplicações de curto prazo em moedas estrangeiras junto à instituições ﬁnanceiras resididas no exterior, com liquidez imediata, com rendimento médio de
2,63% a.a. com vencimento máximo em 15/07/2019.
b) Receitas de aplicações interﬁnanceiras de liquidez: Classiﬁcadas na demonstração do resultado como resultado de operações com títulos e valores mobiliários.
2019
2018
Rendas de aplicações em operações compromissadas ....................
259
1.794
Rendas de aplicações no exterior .....................................................
571
15
Total .........................................................................................
830
1.809
6. Títulos e valores mobiliários: (a) Classiﬁcação por categoria e prazos
Até 3 De 3 a 12
Valor
Valor de
Títulos - 2019
meses
meses contábil mercado (1)
Mantidos até o vencimento
Certiﬁcado de privatização ....................
54
Letras Financeiras do Tesouro ................
25.092
25.092
25.092
Total .................................................
25.092
25.146
25.092
Até 3 De 3 a 12
Valor
Valor de
Títulos - 2018
meses
meses contábil mercado (1)
Mantidos até o vencimento
Certiﬁcado de privatização ....................
54
Letras Financeiras do Tesouro ................ 39.094
39.094
39.094
Total ................................................. 39.094
39.148
39.094
(1) O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários é apurado de acordo com a cotação de preço de mercado disponível na ANBIMA na data de 30 de junho de 2019 e de
2018. Os títulos classiﬁcados como mantidos até o vencimento são contabilizados ao
valor de custo atualizado e custodiado na (SELIC).
(b) Resultado de títulos e valores mobiliários
2019
2018
Rendas de operações interﬁnanceiras de liquidez (Nota 5(b)).........
830
1.809
Rendas de títulos de renda ﬁxa ........................................................
750
1.474
Total .........................................................................................
1.580
3.283
7. Instrumentos ﬁnanceiros derivativos: O Banco participa de operações envolvendo
instrumentos ﬁnanceiros derivativos, registrados em contas patrimoniais e de compensação,
que se destinam a atender às necessidades próprias ou de seus clientes, a ﬁm de reduzir sua
exposição a riscos de mercado, de moeda e/ou de taxa de juros. A política de atuação, os controles de monitoramento e as estratégias de operações seguem as diretrizes da Administração do Banco. (a) Valor dos instrumentos registrados em contas de compensação
2019
2018
Contratos de futuros
Dólar ...............................................................................................
63.360 96.759
(b) Composição dos instrumentos ﬁnanceiros derivativos ativos e (passivos):
Os valores a pagar de instrumentos ﬁnanceiros derivativos estão registrados na rubrica
“Provisão para Pagamentos a Efetuar - Negociação e Intermediação de Valores”.
2019
2018
Mercado futuro.................................................................................
(43)
43
(c) Margem de garantia: O quadro a seguir resume os valores depositados na B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão e Clearing Câmbio em garantia de operações com instrumentos ﬁnanceiros derivativos em 30 de junho de 2019 e de 2018:
2019
2018
Valor
Valor
de custo Valor de
de custo Valor de
Descrição
Qtde atualizado mercado Qtde atualizado mercado
B3 S.A
Garantia (LFT)........ 6.000
6.000
5.904
724
6.936
6.936
Clearing Câmbio
Garantia (LFT)........ 9.000
9.000
8.856
557
5.335
5.335
Total ..................... 15.000
15.000
14.760 1.281
12.271
12.271

Guillermo Mario Alberto Lemmo - Diretor Geral
Aos Administradores e Acionista do
Banco de la Província de Buenos Aires - Sucursal São Paulo - São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras do Banco de la Província de Buenos Aires - Sucursal São Paulo (“Banco”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para o semestre ﬁndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as
demonstrações ﬁnanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira do Banco de la Província de Buenos Aires Sucursal São Paulo em 30 de junho de 2019, o desempenho de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa para o semestre ﬁndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“Bacen”). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores
pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras”. Somos independentes em relação ao Banco,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proﬁssional do
Contador e nas normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa
opinião. Ênfase - Alteração do objeto social: Chamamos a atenção para a Nota explicativa 1 às demonstrações ﬁnanceiras, que descreve que em 26 de outubro de 2017 a dire-

toria da matriz do Banco de la Província de Buenos Aires deliberou pela alteração do objeto social da Sucursal São Paulo, que passará a atuar como um escritório de representação.
O processo para cancelamento do Banco como instituição integrante do Sistema Financeiro
Nacional foi encaminhada ao Banco Central do Brasil no dia 13 de março de 2018. Até a
data do efetivo cancelamento do registro o Banco operará apenas com as transações existentes até a liquidação ﬁnal dos ativos e passivos, que ocorrerá de forma gradual. As demonstrações ﬁnanceiras do Banco devem ser lidas neste contexto. Nossa opinião não está
ressalvada em relação a esse assunto. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações ﬁnanceiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações ﬁnanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações ﬁnanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.Na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a
Administração é responsável pela avaliação da capacidade do Banco continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a não ser que
a Administração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.Os responsáveis pela governança do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações ﬁnanceiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoá-

Demonstrações do Resultado - semestres ﬁndos
em 30 de junho de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
2019
Receitas de intermediação ﬁnanceira .............................
1.580
Operações de crédito..................................................................
Resultado de títulos e valores mobiliários (Nota 6 b) ................
1.580
Resultado de operações de câmbio............................................
Resultado com instrumentos ﬁnanceiros e derivativos ..............
Despesas da intermediação financeira ...........................
(20.155)
Captações no mercado ...............................................................
Resultado de operações de câmbio............................................
(3.758)
Resultado com instrumentos
ﬁnanceiros e derivativos (Nota 7 d) .........................................
(628)
Provisões para créditos de liquidação duvidosa (Nota 8 d) .......
(15.769)
Resultado bruto da intermediação ﬁnanceira ...............
(18.575)
Outras receitas/despesas operacionais ...........................
(6.556)
Despesas de pessoal (Nota 13) ..................................................
(1.221)
Outras despesas administrativas (Nota 14)................................
(4.026)
Despesas tributárias ...................................................................
(1.097)
Outras receitas e despesas operacionais (Nota 15) ...................
(212)
Resultado operacional ......................................................
(25.131)
Resultado antes da tributação sobre lucro ....................
(25.131)
Imposto de renda e contribuição social (Nota 18) .......................
Participação nos lucros .................................................................
Lucro (prejuízo) líquido do semestre ...............................
(25.131)
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.

2018
7.346
132
3.283
1.411
2.520
(508)
(3)
(505)
6.838
(5.828)
(3.235)
(1.580)
(1.014)
1
1.010
1.010
(647)
(10)
353

(d) Resultado com instrumentos ﬁnanceiros derivativos
Resultado com instrumentos ﬁnanceiros derivativos - futuros ........
8. Operações de crédito: (a) Composição total da carteira

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - semestres ﬁndos
em 30 de junho de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
2019
2018
Lucro/(Prejuízo) líquido ajustado .....................................
(41.638)
873
Lucro/(Prejuízo) líquido...............................................................
(25.131)
353
Ajustes ao lucro líquido
Depreciações e amortizações .....................................................
12
14
Rendas de títulos e valores mobiliários ......................................
(750)
(1.474)
Provisão/Reversão para créditos de liquidação duvidosa ..........
(15.769)
505
Variações de ativos e obrigações...................................
41.319 (28.383)
Variação de aplicações interﬁnanceiras de liquidez .................
5.932 (28.397)
Variação de relações interfinanceiras.......................................
(221)
Variação de operações de crédito ............................................
3.809
Variação de carteira de câmbio ................................................
35.981
(4.162)
Variação de outros créditos ......................................................
42
297
Variação de outros valores e bens............................................
109
9
Variação de outras obrigações .................................................
(845)
282
Variação obrigações compromissadas .....................................
100
Atividades operacionais caixa líquido proveniente (aplicado) .............................
(319) (27.510)
Recursos de resgate de títulos
e valores mobiliários mantidos até o vencimento......................
24.944
54.809
Aquisição de títulos
e valores mobiliários mantidos até o vencimento......................
(24.584) (25.375)
Atividades de investimentos caixa líquido proveniente (aplicado) .............................
(360) 27.960
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa ..
41
450
Caixa e equivalentes de caixa no início do período ......
160
638
Caixa e equivalentes de caixa no ﬁnal do período........
201
1.088
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa ..
41
450
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
15. Outras receitas e despesas operacionais

2019
(628)

2018
2.520

2019
2018
Adiantamentos sobre contratos de câmbio (i) .................................
- 26.263
Total das operações de crédito .........................................................
- 26.263
Outros créditos (ii) ............................................................................
2.692
Total .........................................................................................
- 28.955
(i) Os adiantamentos sobre contratos de câmbio estão classiﬁcados no balanço patrimonial como redução de “Outras obrigações - Carteira de câmbio” (Nota 11 a).
(ii) Outros créditos compreendem rendas a receber sobre contratos de câmbio e títulos e
créditos a receber (Nota 8 a).
(b) Composição das operações de crédito por nível de risco: A composição da carteira de operações de créditos e outros créditos, por faixa de vencimento das operações:
2019
Parcelas a vencer ...................................................................
Parcelas vencidas ...................................................................
Avais e ﬁanças (1) ............................................................................
14.478
2019
Nível de risco
Percentual de Provisão Total da Carteira
PCLD
C ...................................
3,0%
18.330
550
H ...................................
100,0%
10.624
10.624
Total ..........................
28.954
11.174
2018
Parcelas a vencer
De 91 a 180 dias...............................................................................
18.330
18.330
Parcelas vencidas
De 31 a 60 dias.................................................................................
10.624
10.624
Total .........................................................................................
28.954
(1) Contabilizados em contas de compensação.
2018
Nível de risco
Percentual de Provisão Total das Operações
PCLD
AA.................................
A ...................................
C ...................................
3,0%
18.330
550
H ...................................
100,0%
10.624 10.624
Total ..........................
28.954 11.174
(c) Distribuição das operações de crédito por setor de atividade econômica
Atividade econômica
2019
2018
Indústria ...........................................................................................
- 28.954
Total .........................................................................................
- 28.954
(d) Provisão para créditos de liquidação duvidosa: A provisão de créditos de liquidação duvidosa apresentou as seguintes movimentações durante os semestres ﬁndos em
30 de junho de 2019 e 2018:
2019
2018
Saldo inicial ......................................................................................
12.393 10.669
Constituição......................................................................................
15.827
544
Reversão ...........................................................................................
(58)
(39)
Baixa.................................................................................................
(28.162)
Saldo ﬁnal ...............................................................................
- 11.174
9. Outros créditos: (a) Carteira de câmbio
2019
2018
Câmbio comprado a liquidar - exportação .......................................
- 30.882
Direitos sobre vendas de câmbio .....................................................
- 20.998
(-) Adiantamento de moeda nacional recebidos ..............................
- (20.998)
Rendas sobre adiantamentos concedidos (Nota 8(a)) .....................
2.692
Total .........................................................................................
- 33.574
(b) Diversos
2019
2018
Devedores por depósitos em garantia..............................................
65
11
Impostos e contribuições..................................................................
844
223
Adiantamentos e antecipações salariais ..........................................
43
40
Outros ...............................................................................................
118
118
Total .........................................................................................
1.070
392
10. Ativos e passivos contingentes: (a) Ativos contingentes: Os ativos contingentes
não são reconhecidos, exceto quando da existência de evidências irrefutáveis que assegurem elevado grau de conﬁabilidade de realização, usualmente representado pelo trânsito em julgado da
ação e pela conﬁrmação capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com
outra obrigação. (b) Passivos contingentes classiﬁcados como perdas prováveis
2019
2018
Movimentação das contingências trabalhistas
Saldo inicial ......................................................................................
1.286
121
Constituição......................................................................................
215
574
Atualização da provisão ...................................................................
6
178
Baixa.................................................................................................
(886)
Saldo ﬁnal ...............................................................................
621
873
Não existem ações de natureza ﬁscal e cível.
(c) Passivos contingentes classiﬁcados como perdas possíveis: Não há processos
classiﬁcados com risco de perda possível para ﬁns de divulgação.
11. Outras obrigações: (a) Carteira de câmbio
2019
2018
Obrigações por compra de câmbio...................................................
- 26.647
Câmbio vendido a liquidar ...............................................................
- 21.589
Valores a pagar em moeda estrangeira ...........................................
(-) Adiantamentos sobre contratos de câmbio (Nota 8(a))...............
- (26.263)
Total .........................................................................................
- 21.973
(b) Fiscais e previdenciárias
2019
2018
Provisão para imposto de renda e contribuição social sobre lucros
647
Impostos e contribuições a recolher .................................................
50
53
Cobrança e arrecadações de tributos e assemelhados.....................
Total .........................................................................................
50
700
(c) Provisão para pagamentos a efetuar
2019
2018
Negociação e intermediação de valores...........................................
43
Impostos e contribuições a recolher .................................................
261
331
Total .........................................................................................
304
331
12. Patrimônio líquido: Capital social: O capital social corresponde ao investimento
da matriz estrangeira, inteiramente integralizado em moeda corrente nacional, acrescido
das reservas capitalizadas.
13. Despesas de pessoal
2019
2018
Proventos..........................................................................................
520
1.235
Benefícios .........................................................................................
531
777
Encargos sociais ...............................................................................
170
1.223
Total .........................................................................................
1.221
3.235
14. Outras despesas administrativas
2019
2018
Processamento de dados..................................................................
398
501
Despesas de comunicação................................................................
266
277
Despesas com diretoria (Nota 16) ....................................................
259
260
Serviços técnicos especializados ......................................................
161
136
Despesas com serviços de terceiros..................................................
50
49
Despesas com manutenção e conservação de bens.........................
40
65
Despesa de condomínio ...................................................................
57
54
Despesas com segurança e vigilância ..............................................
76
72
Despesa com contribuição a entidade de classe ..............................
5
18
Depreciação e amortização ..............................................................
11
14
Despesa do sistema ﬁnanceiro .........................................................
2.504
62
Despesas de transporte ....................................................................
14
13
Outras despesas administrativas ......................................................
185
59
Total .........................................................................................
4.026
1.580

2019
2018
Outros ...............................................................................................
(212)
1
Total .........................................................................................
(212)
1
16. Partes relacionadas: (a) Remuneração do pessoal-chave da administração:
O pessoal-chave da administração inclui os conselheiros e diretores. A remuneração paga
está demonstrada a seguir:
2019
2018
Honorários da diretoria ....................................................................
259
260
17. Imposto de renda e contribuição social: a) Composição das despesas com
impostos e contribuições: Demonstramos a seguir o Imposto de Renda e Contribuição
Social devidos sobre as operações do período e sobre as diferenças temporárias decorrentes
de adições e exclusões:
2019 2019 2018
2018
IRPJ CSLL
IRPJ
CSLL
Resultado antes do IRPJ/CSLL
e das participações de lucros ................................ (25.131) (25.131) 1.000
1.000
Despesas indedutíveis/receitas não tributadas .......
18.455 18.455 1.121
1.121
Base de cálculo dos impostos
antes da compensação de prejuízos ..........
(6.676) (6.676) 2.121
2.121
Compensação de Prejuízo Fiscal/Base Negativa .....
636
636
Base de cálculo dos impostos após
a compensação de prejuízos.......................
(6.676) (6.676) 1.485
1.485
Total de imposto de renda e contribuição social
350
297
18. Gestão de risco: Objetivo: O Comitê de Gerenciamento de Riscos tem como objetivo manter controles estruturados em consonância com o perﬁl operacional da Instituição,
periodicamente avaliado, de forma que evidencie riscos de liquidez, operacional, de crédito
e de capital resultantes das atividades que são desenvolvidas. Risco de crédito: Risco de
crédito é deﬁnido como sendo a probabilidade de perdas associadas à incapacidade do tomador de honrar as suas obrigações nos prazos e condições contratuais, à redução de ganhos e remunerações, a custos de recuperação e à desvalorização do contrato de crédito. A
principal diretriz para a política de concessão de crédito é a segurança. Todas as solicitações
apresentadas têm seus riscos avaliados de acordo com procedimentos internos estabelecidos. As avaliações têm como foco a capacidade de geração de caixa e os fatores de risco associados à transação. Essa avaliação envolve uma análise técnica da capacidade do cliente
em honrar os seus compromissos, das garantias apresentadas e inclui visitas às companhias.
As conclusões dessas análises são apresentadas ao comitê de crédito pertinente, sediado na
Casa Matriz, em um processo que pode envolver todos os níveis executivos, dependendo do
grau de complexidade das decisões e do valor das operações. Risco operacional: O Banco de la Provincia de Buenos Aires deﬁne o risco operacional como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da falha, deﬁciência ou inadequação de processos internos,
pessoas e sistemas, ou de eventos externos. A deﬁnição enunciada inclui o risco legal associado à inadequação ou deﬁciência dos contratos ﬁrmados pela sucursal, assim como as
sanções em razão do não cumprimento dos dispositivos legais e indenizações por danos a
terceiros resultantes das atividades desenvolvidas. Entre os eventos de risco operacional se
incluem: (i) fraude interno; (ii) fraude externo; (iii) relações trabalhistas e segurança no trabalho; (iv) dano aos ativos físicos; (v) falhas em TI; (vi) execução, gestão e cumprimento dos
prazos dos processos. Risco de mercado: O risco de mercado se deﬁne como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da ﬂutuação de valores de mercado de posições
que detenha uma instituição ﬁnanceira. A deﬁnição citada inclui os riscos de operações sujeitas à variação cambial, taxa de juros, preços de ações e preços de mercadorias (commodities). Os instrumentos de controle que viabilizam a conformidade das diretrizes de Comitê são: (i) Reuniões do Comitê de Gerenciamento de Riscos: Avaliação das estratégias de
curto prazo dos potenciais cenários macroeconômicos e do enquadramento das medidas de
risco de carteira dentro dos limites estabelecidos. Sistema de mensuração de risco de mercado baseado no método RiskMetrics com VaR paramétrico, adotando-se a hipótese simpliﬁcadora de que os retornos dos ativos ﬁnanceiros, marcados a mercado, seguem uma distribuição normal. Através dos relatórios fornecidos pela solução utilizada, o banco monitora os
valores expostos, a duration e o VaR. (ii) Relatório gerencial diário remitido a Gerência de
Risco de Mercado, sediada na Casa Matriz em Argentina, evidenciando as posições e a exposição ao risco da ﬁlial. De acordo com a Resolução nº 3.464 do BACEN, a estrutura de gerenciamento de riscos de mercado, caracterizada nesta ﬁlial pelo responsável pelo monitoramento de Risco de Mercado, é compatível com a natureza das operações, a complexidade
dos produtos e da dimensão da exposição ao risco da sucursal. Conforme estabelecido na
normativa, a presente unidade é segregada das unidades de negociação e da auditoria interna. O sistema utilizado pelo banco para mensuração de risco de mercado é o método
RiskMetrics com VaR paramétrico; neste modelo é adotado a hipótese simpliﬁcadora de que
os retornos dos ativos ﬁnanceiros, marcados a mercado, seguem uma distribuição normal.
Através dos relatórios fornecidos pela solução utilizada, o banco monitora os valores expostos, a duration e o VaR. Risco de liquidez: O risco de liquidez deﬁne-se como a ocorrência
de desequilíbrios entre ativos negociáveis e os passivos exigíveis, entre cobranças e pagamentos, que possam afetar a capacidade ﬁnanceira da instituição, levando em conta as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. Os controles de risco
de liquidez visam identiﬁcar quais seriam os impactos no caixa da instituição dado a aplicação de cenários adversos na condição de liquidez da mesma. Esses impactos levam tanto fatores internos a instituição quanto fatores externos. O controle de risco de liquidez no Banco de la Provincia de Buenos Aires é realizado pelo Comitê de Gerenciamento de Riscos,
através de ferramentas como: (i) Plano de contingência de liquidez: estabelece o processo
de identiﬁcação e categorização de crises de liquidez, a comunicação interna, os planos de
ação com as respectivas responsabilidades, assim como o modelo de monitoramento e revisão dos planos. As políticas de contingência e planejamento de liquidez são deﬁnidas pela
Diretoria conjuntamente com a Mesa de Operações e normas emitidas pela Casa Matriz; (ii)
Sistema de gestão de risco de liquidez: a sucursal possui um módulo que permite a realização de testes de estresse e aderência considerando aspectos como: Simulação de parâmetros para carteiras, como atrasos, inadimplência, pagamentos antecipados e simulação de
cenários econômicos para veriﬁcar a sensibilidade da liquidez e as variações das taxas de juros e câmbio; (iii) Controle de esgotamento do caixa: o esgotamento do caixa é baseado no
mapeamento dos ﬂuxos de caixa a pagar e a receber ao longo dos vencimentos das operações. Este controle permite que seja observado o comportamento da carteira para um determinado prazo. De acordo a Resolução nº 4.557 (23 de fevereiro de 2017) do Banco Central
do Brasil, o “Comitê de Gerenciamento de Riscos” tem como um de seus objetivos manter
sistemas de controles estruturados em consonância com o perﬁl operacional da ﬁlial, periodicamente avaliados, que permita o acompanhamento permanente das posições assumidas
em todas as operações praticadas no mercado ﬁnanceiro e de capitais, de forma que evidencie o risco de liquidez gerado pelas atividades que desenvolvam. Risco de capital:
Deﬁne-se gerenciamento de capital ao processo contínuo de: (i) monitoramento e controle do capital mantido pela instituição; (ii) avaliação da necessidade de capital para fazer
face aos riscos a que a instituição está sujeita; (iii) planejamento de metas e de necessidade
de capital, considerando os objetivos estratégicos da instituição. No marco da Resolução nº
4.388 (18 de dezembro de 2014), a estrutura de gerenciamento de risco de capital, caracterizada nesta ﬁlial pelo “Comitê de Gerenciamento de Riscos”, é compatível com a natureza
das operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos, e a dimensão da exposição de riscos da ﬁlial.
Divulgação de informações
Índice de Basileia III
2019
2018
Patrimônio de Referência (PR) ..........................................................
74.879 102.782
PR mínimo para RWA .......................................................................
7.215 37.260
Margem Patrimônio de Referência - sem RBAN...............................
67.664 65.522
IB - Índice de Basileia .......................................................................
83,03% 23,79%
Valor Correspondente ao RBAN .......................................................
172
283
Margem Patrimônio de Referência - com RBAN ..............................
67.492 65.239

Claudio de Oliveira Santos - CRC 1SP 177.472/O-5
vel de que as demonstrações ﬁnanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, i

dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signiﬁcativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Banco. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações ﬁnanceiras ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar o Banco a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações ﬁnanceiras, inclusive as divulgações
e se as demonstrações ﬁnanceiras representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.Comunicamo-nos com os
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações signiﬁcativas de auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁcativas nos controles internos que identiﬁcamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 29 de agosto de 2019

Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Carlos Massao Takauthi
Contador CRC 1SP206103/O-4
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Tópico Locações de Galpões e Equipamentos para Indústrias S.A.

CNPJ Nº 08.259.544/0001-84 - NIRE 35.300.469.062
Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 16 de Maio de 2019
1. Data, Hora e Local: Aos 16 (dezesseis) dias do mês de maio de 2019, às 11:30 horas, na sede social, na Cidade de
Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Avenida Jorge Alfredo Camasmie, nº 122, no Bairro Parque Industrial Ramos
de Freitas, Lote 20, Quadra C, CEP 06816-050. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista
presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do Art. 124, §4º da Lei Nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976. 3. Mesa: Presidente: Felipe Fonseca Pereira: Secretária: Daniela Alves da Silva. 4. Ordem do
Dia: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social de 2018 devidamente publicadas no Diário Oficial em 15/05/2019; e (b) deliberar sobre a destinação do lucro
líquido dos exercícios e a distribuição de dividendos, se aplicável. 5. Deliberações tomadas por unanimidade: Prestados os esclarecimentos necessários, os acionistas aprovaram, por unanimidade: (a) as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 2018, as quais foram devidamente auditadas pela auditoria independente da Companhia; e (b) tendo em vista apuração de lucro líquido no exercício social no montante de R$ 14.936 ( Quatorze Milhões e
Novecentos e Trinta e Seis Mil Reais) haverá distribuição de dividendos aos acionistas, sendo que o valor apurado a título
de prejuízo acumulado será absorvido pela reserva de lucros estatutária da Companhia, nos termos do § único, do artigo
189, da Lei 6.404/76. Uma vez que referida reserva registrava o montante de com a absorção de parte do prejuízo líquido do
exercício a conta de reserva de lucro passa a ter o montante equivalente a R$ 52.349 (Cinquenta e Dois milhões e Trezentos
e Quarenta e Nove Mil Reais). O saldo restante do lucro líquido, de R$ 14.189 (Quatorze Milhões Cento e Oitenta e Nove Mil
Reais). 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa franqueou a palavra a quem dela quisesse
fazer uso e, como ninguém se manifestou deu por encerrados os trabalhos dos quais se lavrou a ata, que lida e achada
conforme foi aprovada e assinada por mim Secretário da mesa, conforme autorização de todos os presentes. Acionistas
presentes: SCG IV Holding S.A, Ricardo Vantini, Odair Benedito Leandro da Silva, Francisco Mesquita Neto. Confere
com original lavrada em livro próprio. Daniela Alves da Silva. - Secretária. JUCESP nº 446.389/19-5 em 20/08/2019.

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 0119650-54.2008.8.26.0004. O Dr. Carlos Bortoletto Schmitt
Corrêa, Juiz de Direito 2ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa /SP, etc... Faz saber a Cláudio Cecílio (CPF:
145.026.718-19) e Cláudia Neves (CPF: 114.367.298-40) que Edson Ricardo Dumitru lhes ajuizou uma Ação
Monitória para cobrança da quantia de R$ 27.932,54, referente ao não pagamento dos títulos. Estando os réus
em lugar ignorado, expede-se o presente edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, paguem o débito
(ficando isento de custas e honorários advocatícios) ou ofereçam embargos, sob pena de conversão do
mandado inicial em mandado executivo, (artigos 701, parágrafo 2º e 702, parágrafo 8º do CPC). Não sendo
contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial e dado
regular prosseguimento ao feito . Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.
11 e 12/09

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 09/
09/2019 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B37478 - CONTRATO: 3181640531600 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1816 - GRANJA JULIETA
ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA SENADOR TEOTONIO VILELA, Nº 4287,
APARTAMENTO 54, TIPO C, 5° PAVIMENTO OU ANDAR D0 PREDIO 24, TIPO D,
EDIFICIO LIBERIA, BLOCO 24, CONDOMINIO RESIDENCIAL NAÇÕES UNIDAS,32°
SUBDISTRITO CAPELA DO SOCORRO
MARIA LUCIA BACCO DA SILVA ROCHA, BRASILEIRO, BANCARIA, CPF 114.488.59816 CI: 16.298.214-8 - SSP/SP CASADO(A)
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
09 - 10 - 11/09/2019
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QRV DXWRV GD DomR GH (;(&8d®2 352&(662  PRYLGD SHOR %$1&2 6,67(0$
6$DWXDOGHQRPLQDomRGR%DQFR%DPHULQGXVGR%UDVLO6$2'U:DOWHUGH2OLYHLUD-XQLRU00-XL]GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH5,%(,523,5(663QDIRUPDGDOHLHWFQRVWHUPRVGR$UWGR1&3&
)$=6$%(5OHYDUiDOHLOmRREHPDEDL[RGHVFULWRDWUDYpVGRSRUWDOGHOHLO}HVRQOLQHGD$UJR1HWZRUN/HLO}HV
ZZZDUJRQHWZRUNOHLORHVFRPEU DWUDYpV GR OHLORHLUR RILFLDO 3+,//,3( 6$1726 ,f,*8(= 20(//$ -8&(63
QHPFRQGLo}HVTXHVHJXH ,0Ð9(/8PWHUUHQRHVXDVUHVSHFWLYDVEHQIHLWRULDVVLWXDGRVQD5XD3RPEDO
QFRQVWLWXtGRSHORORWHHSDUWHGRORWHGDTXDGUDGD9LOD0HU\FRPDiUHDGHPHWURVTXDGUDGRV
PDLV RX PHQRV VLWXDGR QR SHUtPHWUR XUEDQR GR 'LVWULWR GH 2XUR )LQR 3DXOLVWD H &RPDUFD GH 5LEHLUmR 3LUHV
PHGLQGR  PHWURV GH IUHQWH SDUD D UXD ' SRU  PHWURV GD IUHQWH DRV IXQGRV GR ODGR GLUHLWR GH TXHP GD
UXD ROKD SDUD R WHUUHQR RQGH FRQIURQWD FRP R ORWH  SRU  PHWURV WDPEpP GD IUHQWH DRV IXQGRV GR ODGR
HVTXHUGR RQGH FRQIURQWD FRP R UHVWDQWH GR ORWH  WHQGR QRV IXQGRV ODUJXUD GH  PHWURV RQGH FRQIURQWD
FRP /XL] %HWHJD RX VXFHVVRUHV PDWULFXOD  GR &DUWyULR GH 5HJLVWUR GH ,PyYHLV GH 5LEHLUmR 3LUHV63
&RQVWDFRQIRUPH5KLSRWHFDHPIDYRUGH5(0$=$±62&,('$'('((035((1',0(1726($'0,1,675$d2
/7'$ &13-  FRQIRUPH $Y DYHUEDomR SUHPRQLWyULD SDUD FRQVWDU TXH IRL GLVWULEXtGD D
SUHVHQWH DomR H[HTXHQGD $9$/,$d®2 727$/ '2 ,0Ð9(/ 5 6HWHPEUR  'e%,72
(;(48(1'2 5 -XOKR  '$7$6 '26 /(,/¯(6  OHLOmR TXH WHUi LQtFLR QR GLD  GH
6HWHPEURGHjVKRUDVHQFHUUDQGRVHQRGLDGH6HWHPEURGHjVKRUDVHSDUD
HYHQWXDOVHJXQGROHLOmRTXHVHJXLUVHiVHPLQWHUUXSomRHQFHUUDQGRQRGLDGH2XWXEURGHjV
KRUDV&21',d¯(6'(9(1'$²1RSULPHLURSUHJmRQmRVHUmRDGPLWLGRVODQFHVLQIHULRUHVDRYDORUGHDYDOLDomR
GREHP DWXDOL]DGRPRQHWDULDPHQWH 1mRKDYHQGRODQFHVXSHULRUjLPSRUWkQFLDGDDYDOLDomRVHJXLUVHiVHP
LQWHUUXSomR D VHJXQGD HWDSD TXH VH HVWHQGHUi SRU QR PtQLPR  YLQWH  GLDV H VH HQFHUUDUi HP GLD H KRUD
SUHYLDPHQWH GHILQLGRV QR HGLWDO 1R VHJXQGR SUHJmR VHUmR DGPLWLGRV ODQFHV QmR LQIHULRUHV D  GD ~OWLPD
DYDOLDomRDWXDOL]DGDRXGRYDORUGHDYDOLDomRDWXDOL]DGDFDVRVHWUDWHGHLPyYHOGHLQFDSD]$DWXDOL]DomR
GHYHUiVHUSHOD7DEHOD3UiWLFDGR7ULEXQDOGH-XVWLoDSDUDRVGpELWRVMXGLFLDLVFRPXQV'HVGHMiILFDFRQVLJQDGR
TXH R DUUHPDWDQWH GHYHUi HIHWXDU R SDJDPHQWR GH XPD ~QLFD YH] HP DWp  KRUDV DSyV WHU VLGR GHFODUDGR
YHQFHGRUSHOROHLORHLUR DUWLJRVHGRDOXGLGR3URYLPHQWR )LFDFODURDLQGDTXHVHRFUHGRURSWDUSHODQmR
DGMXGLFDomR DUW1&3& SDUWLFLSDUiGDVKDVWDVS~EOLFDVHSUHJ}HVQDIRUPDGDOHLHLJXDOGDGHGHFRQGLo}HV
GLVSHQVDQGRVH D H[LELomR GR SUHoR DWp R YDORU DWXDOL]DGR GR GpELWR 'HYHUi GHSRVLWDU R YDORU H[FHGHQWH QR
PHVPRSUD]R&RQWXGRGHYHUiRFUHGRUSDJDURYDORUGDFRPLVVmRGRJHVWRUQDIRUPDDQWHVPHQFLRQDGDTXH
QmRVHUiFRQVLGHUDGDGHVSHVDSURFHVVXDOSDUDILQVGHUHVVDUFLPHQWRSHORH[HFXWDGR1RVPROGHVGRDUWGR
3URY  R DXWR GH DUUHPDWDomR VRPHQWH VHUi DVVLQDGR SHOR -Xt]R DSyV D HIHWLYD FRPSURYDomR GR
SDJDPHQWR LQWHJUDO GR YDORU GD DUUHPDWDomR H GD FRPLVVmR 2 LQWHUHVVDGR HP DGTXLULU R EHP SHQKRUDGR HP
SUHVWDo}HVSRGHUiDSUHVHQWDU L DWpRLQtFLRGDSULPHLUDHWDSDSURSRVWDSRUYDORUQmRLQIHULRUDRGDDYDOLDomR
LL DWpRLQtFLRGDVHJXQGDHWDSDSURSRVWDSRUYDORUTXHQmRVHMDLQIHULRUDGRYDORUGHDYDOLDomRDWXDOL]DGR
RXGRYDORUGHDYDOLDomRDWXDOL]DGRFDVRVHWUDWHGHLPyYHOGHLQFDSD]3$*$0(172±2SUHoRGREHP
DUUHPDWDGR GHYHUi VHU GHSRVLWDGR DWUDYpV GH JXLD GH GHSyVLWR MXGLFLDO GR %DQFR GR %UDVLO 6$ DWUDYpV GR VLWH
ZZZEEFRPEUQRSUD]RGHDWpKRUDVGDUHDOL]DomRGROHLOmR(PDWpKRUDVDSyVRHQFHUUDPHQWRGR/HLOmR
FDGD DUUHPDWDQWH UHFHEHUi XP HPDLO FRP LQVWUXo}HV SDUD GHSyVLWR $UW  ,9 GR 1&3&  &20,66®2 '2
/(,/2(,52²  FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomR QmRLQFOXVRQRYDORUGRDUUHPDWH HGHYHUi
VHUSDJDPHGLDQWH'2&7('RXGHSyVLWRHPGLQKHLURQRSUD]RGHDWp XP GLD~WLODFRQWDUGRHQFHUUDPHQWR
GR OHLOmR QD FRQWD D VHU LQIRUPDGD SHOR /HLORHLUR 2ILFLDO 'e%,726 H 2%5,*$d¯(6 '2 $55(0$7$17( ²
(YHQWXDLV GpELWRV GH ,378,75 H GHPDLV WD[DV H LPSRVWRV DWp D GDWD GR OHLOmR VHUmR SDJRV FRP R SURGXWR GD
YHQGDPHGLDQWHDSUHVHQWDomRGHH[WUDWRSHORDUUHPDWDQWHDR00-Xt]RGDFDXVD $UW3DUÒQLFRGR&71 
2VGpELWRVGHFRUUHQWHVGHFRQGRPtQLRTXHQmRYHQKDPDVHUVDWLVIHLWRVFRPRSURGXWRGDDUUHPDWDomRGRLPyYHO
VHUmR GH UHVSRQVDELOLGDGH GR DUUHPDWDQWH QD TXDOLGDGH GH DGTXLUHQWH GD XQLGDGH QRV WHUPRV GR DUW 
GR&&2VGpELWRVGHQDWXUH]DKLSRWHFiULDVHJXLUmRRGLVSRVWRQRDUWLJRLQFLVR9,GR&&RXVHMDVHUi
H[WLQWR GHVGH TXH R FUHGRU WHQKD VLGR GHYLGDPHQWH QRWLILFDGRFLHQWLILFDGR 2 EHP VHUi DOLHQDGR QR HVWDGR GH
FRQVHUYDomR HP TXH VH HQFRQWUD VHQGR D YHULILFDomR GH GRFXPHQWDO GH JUDYDPHVFUHGRUHV H GH iUHD GH
UHVSRQVDELOLGDGHGRDUUHPDWDQWHTXHVHUiUHVSRQViYHOSHORHYHQWXDOUHJXODUL]DomRTXHVHIDoDQHFHVViULD2V
DWRVQHFHVViULRVSDUDDH[SHGLomRGHFDUWDGHDUUHPDWDomRUHJLVWUR,7%,LPLVVmRQDSRVVHHGHPDLVSURYLGrQFLDV
VHUmR GH UHVSRQVDELOLGDGH GR DUUHPDWDQWH $UW  ³FDSXW´   H   H $UW  GR 1&3&  2V YDORUHV GH
DYDOLDomRHGpELWRVVHUmRDWXDOL]DGRVDWpDGDWDGDHIHWLYDSUDoD(PFDVRGHLQDGLPSOHPHQWRWDOLQIRUPDomRVHUi
HQFDPLQKDGDDR00-Xt]RFRPSHWHQWHSDUDDDSOLFDomRGDVPHGLGDVOHJDLVFDEtYHLV'Ó9,'$6((6&/$5(&,
0(17263HVVRDOPHQWHSHUDQWHR2ILFLRRQGHHVWLYHUWUDPLWDQGRDDomRRXDLQGDSHORWHOHIRQH  
H HPDLO SKLOOLSH#DUJROHLORHVFRPEU 3DUD SDUWLFLSDU DFHVVH ZZZDUJRQHWZRUNOHLORHVFRPEU )LFDQGR R
H[HFXWDGREHPFRPRVXDHVSRVDVHFDVDGRIRUDFUHGRUDKLSRWHFiULD5(0$=$±62&,('$'('((035((1
',0(1726 ( $'0,1,675$d2 /7'$ &13-  H GHPDLV LQWHUHVVDGR ,17,0$'26 GDV
GHVLJQDo}HVVXSUDFDVRQmRVHMDPORFDOL]DGRVSDUDDLQWLPDomRSHVVRDO'RVDXWRVQmRFRQVWDUHFXUVRVRXFDXVD
SHQGHQWH GH MXOJDPHQWR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6
'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 5LEHLUmR 3LUHV DRV  GH MXOKR GH 
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Black Opal Agropecuária S/A
CNPJ/MF 22.487.481/0001-44 - NIRE 35.300.491.220
Ata de Assembléia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 20/09/2016, às 10h00, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.726, Conjunto 164 (parte), São Paulo/SP. Convocação: Dispensada, nos
termos do artigo 124, §4°, da Lei 6.404/76. 3. Presença: subscritores representantes de 100% do capital social, sendo: (A) Golden Bull Participações S.A,
neste ato representado por Diretor Eduardo Schuch, RG 60.700.656-74 e CPF/MF 809.533.600-91; (B) Thun SP Participações S.A, neste ato representado por
Diretor Eduardo Schuch, acima qualificado. Mesa: Eduardo Schuch - Presidente; Fernanda Schuch - Secretária. Ordem do Dia: Deliberar acerca da (a)
abertura da filial no município de Florianópolis, estado de Santa Catarina, Brasil; (b) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências para
efetivar a as deliberações aprovadas nesta ata e assembleia; e (c) aprovação do novo Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Após a leitura, análise
e discussão dos documentos postos à disposição dos acionistas, foi examinada e discutida a matéria constante da Ordem do Dia, tendo os subscritores
decidido, por unanimidade e sem ressalvas: 1. Ata lavrada sob a forma de sumário, como faculta o §1° artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações. 2.
Abertura da filial Black Opal Agrocpecuária S/A, que terá por objeto social: (a) exploração por conta própria de abatedouro e frigorificação de bovinos,
industrialização, distribuição e comercialização de produtos alimentícios in natura ou industrializados e de produtos e subprodutos de origem animal e
seus derivados; (b) compra, venda, cria, recria, engorda e abate de bovinos, em estabelecimento(s) próprio(s) e de terceiros; (c) matadouro com abate de
bovinos e preparação de carnes para terceiros; (d) importação e exportação, desde que relacionadas às atividades constantes no presente objeto social;
(e) armazenagem de produtos e subprodutos de origem animal e seus derivados; (f) exploração de atividade agropecuária; (g) transporte de seus produtos
e de terceiros; e (h) participação em outras sociedades no país e exterior, como sócia, acionista ou associada. 3. A atribuição ao endereço da filial da Black
Opal Agropecuária S/A, a Rua Padre Roma, 482, Premier Office Center, sala 1.304 Centro, CEP 88010-090, Florianópolis/SC. 4. A Diretoria da Companhia
desde já fica autorizada a tomar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas acima. 5. Por fim, em função das alterações ora
aprovadas, decidem os acionistas aprovar o Estatuto Social, que deverá regular a Companhia de agora em diante, e que passará a viger na exata forma do
ANEXO I à presente data. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que foi
lida, aprovada e assinada pelos presentes: Mesa: Presidente: Eduardo Schuch; Secretária: Fernanda Schuch; Acionistas: (i) Golden Bull Participações S/A
representada por Eduardo Schuch, e (ii) Thun SP Participações S/A representada por Eduardo Schuch. São Paulo, 20/09/2016. Mesa: Eduardo Schuch Presidente; Fernanda Schuch - Presidente - Secretária. JUCESP n° 431.575/16-2 em 04/10/2016. Anexo I - Estatuto Social - Capítulo I: Denominação
Sede e Filial: Artigo 1 - Black Opal Agropecuaria S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado que se rege pelo presente Estatuto Social e pelas
disposições legais aplicáveis (“Companhia”). Artigo 2 -A sede da Companhia localiza-se na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.726, Conjunto 164 (parte), Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543- 000, podendo sua administração estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou no exterior. § Único -A Companhia possui filiais localizadas: (i) no município de Aceguá/RS, na Fazenda Santo Antônio, S/N, bairro Carpintaria, CEP 96445-000 e, (ii) no município de Florianópolis/SC, na Rua Padre Roma, 482, Premier Office Center, sala 1.304 Centro, CEP 88010-090. Artigo 3
- Para todas as questões oriundas deste Estatuto Social, fica desde já eleito o Foro da Cidade e Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja. Capítulo II - Objeto Social: Artigo 4 -A Companhia tem por objeto social: (a) exploração por conta própria de abatedouro e
frigorificação de bovinos, industrialização, distribuição e comercialização de produtos alimentícios in natura ou industrializados e de produtos e subprodutos de origem animal e seus derivados; (b) compra, venda, cria, recria, engorda e abate de bovinos, estabelecimento próprio e de terceiros; (c) matadouro com abate de bovinos e preparação de carnes para terceiros; (d) importação e exportação, desde que relacionadas às atividades constantes no presente objeto social; (e) armazenagem de produtos e subprodutos de origem animal e seus derivados; (f) exploração de atividade agropecuária; (g) transporte
de seus produtos e de terceiros; e (h) participação em outras sociedades no pais e exterior, como sócia, acionista ou associada. Capítulo III - Duração:
Artigo 5 - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo IV - Capital Social e Ações: Artigo 6 -O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 31.662.870,69 dividido em 1.000.000 de ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrita e integralizada
pelos acionistas nas seguintes proporções: Acionistas - Nº de Ações Ordinárias - Participação no Capital %; Golden Bull Participações S.A. - 999.995 99,9995%; Thun SP Participações S.A. - 05 - 0,0005%; Total - 1.000.000 - 100%. §1º- As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação a
Companhia e a cada ação ordinária dá direito a um voto nas Assembléias Gerais. §2º - As ações são nominativas e sua titularidade se presume pelo registro
nos livros societários pertinentes. §3º - Os acionistas terão direito de preferência para subscrição de novas ações, proporcionalmente a sua participação no
capital social da Companhia, que poderá ser exercido no prazo legal de 30 dias contados a partir da deliberação. Capítulo V - Assembleia de Acionistas:
Artigo 7 -A Assembleia de Acionistas será convocada, instalada e deliberará de acordo com as disposições legais aplicáveis. §1º - Sem prejuízo de outras
formalidades estabelecidas em lei, os acionistas da Companhia serão convocados para a Assembleia de Acionistas por meio de aviso de convocação escrito, enviado com pelo menos 8 dias de antecedência, em segunda convocação, conforme exigido por lei, estabelecendo o local, data e hora da realização
da assembleia, bem como um resumo de ordem do dia e cópia de todos os documentos relevantes a serem analisados ou discutidos na respectiva Assembleia de Acionistas. §2º - Será considerada devidamente convocada a Assembleia de Acionistas a que compareçam todos os acionistas da Companhia,
independente de qualquer formalidade exigida para sua convocação. §3º -A ata da Assembleia de Acionistas será escrita em forma de sumário de fatos,
exceto em caso de decisão contrária do Presidente da Assembleia, e deverá ser publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas. Artigo 8 - As As-

RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS) E PARA
INTIMAÇÃO DA EXECUTADA: SILANIAMARIA OLIVEIRA DA SILVA, CPF 153.271.008-98, eventual
cônjuge, se casada for, eventual(is) herdeiro(s)/sucessor(es)/ocupante(s) do imóvel, da CREDORA
HIPOTECÁRIA: MS LIT ORAL NORTE CONSTRUÇÕES LTDA. (atual denominação de CAPITEL
CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA., CNPJ 49.510.910/0001-03 e demais interessados, expedido
no PROCESSO DIGITALNº 0009689-41.2018.8.26.0001, Ação de Extinção de Condomínio c/c Alienação
Judicial de Bem ora em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por JOSÉ MARTINS OLIVEIRA FILHO,
CPF 196.842.238-20. A Dra. DANIELA CLAUDIAHERRERA XIMENES, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara
Cível do Foro Regional I – Santana/SP, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa que o leiloeiro judicial, LUIZ CARLOS LEVOTO, inscrito na JUCESP sob o nº
942, levará a leilão “on line” o(s) bem(ns) imóvel(is) abaixo descrito(s) no sítio www.leilaoinvestment.com.br,
em condições que se seguem: DO(S) BEM(NS) IMÓVEL(IS):APARTAMENTO Nº 31, LOCALIZADO NO
3º ANDAR DO BLOCO “A”, INTEGRANTE DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA DE FÁTIMA,
situado na Av. Nossa Senhora do Loreto nº 1240, Vila Medeiros, 22º Subdistrito, Tucuruvi, possuindo
a área privativa de 63,33m², área de uso comum de 52,871m², (incluso o direito ao uso de 01 vaga
na garagem, localizada nos subsolos para a guarda e estacionamento de 01 (um) único veículo em
local indeterminado e sujeito ao uso de manobrista, com 24,74m², composto pela área da vaga, mais
as áreas de circulação e manobra de veículos), e a área total de 116,201m², (sendo que 97,982m², em
áreas cobertas edificadas e 18,219m², em áreas descobertas), correspondendo-lhe uma fração ideal
no solo e nas outras partes comuns de 0,7353%. Conf. Av.1-176.142, de 02/07/2015: CONTRIBUINTE:
066.526.0230-1. MATRÍCULA Nº 176.142 do 15º Ofício de Registro de Imóveis/SP. DOS ÔNUS: 1-) Há
Penhora no Rosto deste processo digital - Proc. 0021353-69.2018.8.26.000, 2-) R.3/176.142, de 02/07/2015:
HIPOTECA a favor de Capitel Construção e Panejamento Ltda. DO VALOR ATUALIZADO DAAVALIAÇÃO:
R$ 392.779,24 (até agosto/2019, pelo sítio Drcalc.net – Índices e Cálculos na Web, tendo-se por base a r.
decisão de fls. 20-21 do processo digital que atribuiu ao imóvel o valor de R$ 360.000,00 data base agosto/
2016). DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará em 15/10/2019 às 14h00min. e terminará em
18/10/2019, às 14h00min. O 2º Leilão começará em 18/10/2019, às 14h01min. e terminará em 08/11/2019
às 14h00min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance igual
ou superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor
da avaliação, atualizado pelos índices do Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo (2º leilão). Os interessados
deverão cadastrar-se previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br para que participem do leilão eletrônico
fornecendo todas as informações solicitadas. DA PROPOSTADE PAGAMENTO PARCELADO: Caso não
haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, até o
início da primeira etapa proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa, proposta
por valor que não seja considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance
à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositada antes
da expedição da carta de arrematação; o restante em até 30 (trinta) meses. Prevalecerá a proposta de maior
valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único e Art. 895, § 1º, § 2º,
§ 7º e § 8º ambos do CPC). Pelo presente, fica(m) o(a)(s) EXECUTADO(a)(s), eventuais sucessores/
ocupantes do imóvel, a credora hipotecária e os demais interessados, INTIMADOS das designações supra,
caso não seja(m) localizado(a)(s) para intimação pessoal. Do processo digital não há recursos pendentes
de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 09 de agosto
de 2019. Edital completo e demais condições no sítio:www.leilaoinvestment.com.br.
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São Paulo, quarta-feira, 11 de setembro de 2019
Cavanna Máquinas e Sistemas para Embalagens Ltda

CNPJ/MF 06.088.544/0001-33 - NIRE 35.218.713.389
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 26.08.2019
Data, Hora, Local: 26.08.2019, às 10 horas, na sede, Rua Alberto Belesso, 640, lote 4, quadra C, Jundiaí/SP. Mesa: Riccardo Cavanna, Presidente; Riccardo Florio, Secretário. Presença: totalidade do capital social. Deliberações Aprovadas: (i) a redução do capital social, no valor de R$ 8.349.248,00 para R$ 4.300.000,00, com uma redução de R$ 4.049.248,00, por ser excessivo ao exercício de
suas atividades empresariais. A referida redução se dará de forma proporcional entre as sócias mediante o cancelamento de 4.049.248,00
cotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, das quais 4.024.953 quotas, pertencentes à sócia Cavanna S.p.A, e 24.295 quotas, pertencentes à sócia In.Fin 1989 S.r.L.; (ii) a devolução do capital reduzido para cada um dos sócios, de forma proporcional, nos valores
mencionados no item (i) acima, que ocorrerá após o registro da presente Ata, e 12ª Alteração Contratual da sociedade na JUCESP; e
(iii) será publicada em jornal de grande circulação e também no Diário Oﬁcial, e, passados 90 dias de sua publicação, será levada a registro na JUCESP, juntamente com as cópias de sua publicação. Encerramento: Nada mais. Jundiaí, 26.08.2019. Sócios: Cavanna
S.P.A. - P.p. Riccardo Cavanna, IN.FIN 1989 S.R.L. - P.p. Riccardo Cavanna. Riccardo Cavanna - Presidente, Riccardo Florio - Secretário

SOCIC - SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S.A.
CNPJ/MF nº 04.049.497/0001-93 - NIRE 35.3.0019461-6
Rua Joaquim Floriano, 466, Ed. Brascan Century Corporate
14º andar - Conj. 1402 - Itaim Bibi - São Paulo/SP
CARTA DE RENÚNCIA AO CARGO DE DIRETORA COMERCIAL
Ilmo(a)(s) Senhor(es) Diretor(a)(es) e Acionistas(s), A/C: Ilma. Sra. Virgínia de Medeiros Claudino
Milani. Comunico a V.Sas. minha renúncia, a partir desta data, 29/07/2019, ao Cargo de Diretora
Comercial desta companhia, cujo mandato vigoraria até 11/11/2019, para o qual fui nomeada através
de Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 10/11/2017. Por oportuno, ressalto que após o arquivamento
deste instrumento na JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo, se faz necessária a
publicação da certidão fornecida por este órgão, no Diário Oficial e em jornal de grande circulação,
nos termos do artigo 151 da Lei 6.404/76. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente,
Angélica de Medeiros Claudino - CPF/MF 070.867.128-41.
Certidão de Inteiro Teor - Documento Emitido pela Internet
Nome Empresarial: SOCIC - Sociedade Comercial Irmãs Claudino S.A. Tipo Jurídico: Sociedade por
ações. NIRE: 35300194616. CNPJ: 04.049.497/0001-93. Número do arquivamento: 425.392/19-3. Data
do arquivamento: 07/08/2019. Dados da Certidão: Data de expedição: 02/09/2019. Hora de expedição:
08:57:00. Código de Controle: 122581390. A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo
na forma eletrônica podem ser verificados no endereço: www.jucesponline.sp.gov.br. Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2019 pela secretária geral da JUCESP - Gisela Simiema
Ceschin, conforme Artigo 1º da MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 M-Artigo 2º.

HOUSTON S/A - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ/MF nº 53.811.196/0001-60 - NIRE 35.3.0010458-7
Rua Joaquim Floriano, 466, Ed. Brascan Century Corporate
14º andar - Conj. 1401 - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Carta de Renúncia ao Cargo de Diretora-Superintendente
Ilmo(a)(s) Senhor(es) Diretor(a)(es) e Acionista(s), A/C: Ilma. Sra. Virgínia de Medeiros Claudino
Milani. Comunico a V.Sas. minha renúncia, a partir desta data, 29/07/2019, ao Cargo de DiretoraSuperintendente desta companhia, cujo mandato vigoraria até 23/07/2020, para o qual fui nomeada
através de Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 24/07/2018. Por oportuno, ressalto que após o
arquivamento deste instrumento na JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo, se faz
necessária a publicação da certidão fornecida por este órgão, no Diário Oficial e em jornal de grande
circulação, nos termos do artigo 151 da Lei 6.404/76. Sem mais para o momento, subscrevo-me.
Atenciosamente, Angélica de Medeiros Claudino - CPF/MF 070.867.128-41.
Certidão de Inteiro Teor - Documento Emitido pela Internet
Nome Empresarial: Houston S/A - Empreendimentos e Participações. Tipo Jurídico: Sociedade por
ações. NIRE: 35300104587. CNPJ: 53.811.196/0001-60. Número do arquivamento: 429.046/19-4.
Data do arquivamento: 09/08/2019. Dados da Certidão: Data de expedição: 04/09/2019. Hora de
Expedição: 11:05:07. Código de Controle: 122738361. A autenticidade do presente documento, bem
como o arquivo na forma eletrônica podem ser verificados no endereço: www.jucesponline.sp.gov.br.
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2019 pela secretária geral da JUCESP
- Gisela Simiema Ceschin, conforme Artigo 1º da MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 M-Artigo 2º.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Black Opal Agropecuária S.A.
CNPJ/MF nº 22.487.481/0001-44 - NIRE nº 35.300.491.220
Comunicado de Extravios de Documentos
A empresa Black Opal Agropecuária S.A., estabelecida
a Rua Cardeal Arcoverde, 2365 - 8º Andar Conj. 81 - Pinheiros - São Paulo/SP; Comunica para os devidos fins
os extravio dos seguintes documentos: 03 livros capa
dura - Livro de Registro de Ações Nominativas; Livro de
Presença de Acionistas; e Livro de Transferência de Ações
Nominativas; e 03 livros de folhas soltas - Livro de Atas
de Reunião do Conselho de Administração; Livro das Atas
de Reunião de Diretoria; e Livro das Assembleias Gerais.
São Paulo, 04 de setembro de 2019. A Administração.

Sergus Construções e Comércio Ltda.
CNPJ. 61.198.958/0001-23. - N.I.R.E: 35200842454
Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Sergio Christiano, CPF nº. 105.443.528-66 e Arnaldo Christiano, CPF nº.
030.883.088-15, sócios administradores da Sergus Construções e Comércio Ltda, no uso de suas atribuições, de acordo com o art. 1.072, do Código Civil de 2002, Lei n.º 10.406 de 10.01.2002, convocam todos os sócios,
para reunirem-se em Reunião de Sócios, a ser realizada no dia 18/09/2019,
na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 2504 - 19º Andar, conjunto 191A São Paulo-SP, em 1ª chamada às 14 horas, necessitando a presença dos
sócios representando a totalidade do capital social, e em 2ª chamada às
14h30min, com qualquer número, para deliberarem sobre: Ordem do
Dia: 1) Alteração do endereço da filial. São Paulo/SP, 10/09/2019.
Sergio Christiano/Arnaldo Christiano-Sócios Administradores. (10-11-12)

WEENER PLASTICS DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF nº 10.982.174/0001-50
Edital de Primeira Convocação para Assembleia Geral Extraordinária - Weener Plastics do Brasil
Participações S.A., CNPJ 10.982.174/0001-50, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob
NIRE 35300508131 (“Companhia”), convoca as suas acionistas para participar da AGE a ocorrer no dia
26/09/2019 às 11:00h, na sede da Companhia, localizada na cidade de SP, SP, na Rua Boa Vista, 254,
13º andar, conj. 21, Centro, CEP 01014-907, para deliberar sobre a extinção da Companhia. Os documentos pertinentes para tal deliberação encontram-se à disposição das acionistas na sede da Companhia,
em conformidade com a Lei 6.404/76. São Paulo, 06/09/2019. Por: Olavo Lira Barbosa – Diretor.

COLONIAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
CNPJ/MF nº 07.087.281/0001-00 - NIRE 35.2.2773115-7
Rua Joaquim Floriano, 466, Ed. Brascan Century Corporate
14º andar - Conj. 1403 - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Carta de Renúncia ao Cargo de Diretora Administrativa
Ilmo(a)(s) Senhor(es) Diretor(a)(es) e Cotista(s), A/C: Ilma. Sra. Virgínia de Medeiros Claudino
Milani. Comunico a V.Sas, minha renúncia, a partir desta data, 29/07/2019, ao Cargo de Diretora
Administrativa desta sociedade, cujo mandato vigorava por tempo indeterminado, para o qual fui
nomeada através do 27º Aditivo ao Contrato Social celebrado em 06/07/2017. Por oportuno, ressalto
que após o arquivamento deste instrumento na JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo,
se faz necessária a publicação da certidão fornecida por este órgão, no Diário Oficial e em jornal de
grande circulação, nos termos do artigo 1.063, §3º do Código Civil. Sem mais para o momento,
subscrevo-me. Atenciosamente, Angélica de Medeiros Claudino - CPF/MF 070.867.128-41.
Certidão de Inteiro Teor - Documento Emitido pela Internet
Nome Empresarial: Colonial Administração e Participação Ltda. Tipo Jurídico: Sociedade limitada.
NIRE: 35227731157. CNPJ: 07.087.281/0001-00. Número do arquivamento: 429.560/19-9. Data do
arquivamento: 12/08/2019. Dados da Certidão: Data de expedição: 04/09/2019. Hora de Expedição:
11:11:33. Código de Controle: 122739162. A autenticidade do presente documento, bem como o
arquivo na forma da eletrônica podem ser verificados no endereço: www.jucesponline.sp.gov.br. Esta
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2019 pela secretária geral da JUCESP - Gisela
Simiema Ceschin, conforme Artigo 1º da MP 2200-2, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 M-Artigo 2º.
Black Opal Investimentos Ltda.
CNPJ/MF 22.487.481/0001-44 - NIRE 35.229.198.685
Instrumento Particular de 3ª Alteração ao Contrato Social e Ata de Reunião de Transformação
Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo assinadas: I. Golden Bull Participações S.A., com sede em São Paulo/SP, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.726, Conjunto n° 164, CNPJ/MF n° 20.918.380/0001-55, com seus atos constitutivos devidamente registrados
na JUCESP/NIRE 35300469542, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social, por seu Diretor PresidenteEduardo Schuch, RG n.°
60.700.656-74 SPP/RS, e CPF/MF nº 809.533.600-91; e II. Thun SP Participações S/A, CNPJ/MF n° 20.918.392/0001-80, com seus atos constitutivos devidamente registrados na JUCESP/NIRE 35300469534, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social, por seu Diretor Presidente,. Eduardo Schuch, acima qualificado, Únicos sócios da Black Opal Investimentos Ltda., têmentre si, justo e acordado, alterar pela terceira
vez o Contrato Social da Sociedade, de acordo com as cláusulas e condições abaixo ajustadas: Os sócios, neste ato, decidem, por unanimidade
e de acordo com o disposto no Artigo 1.114 do Código Civil, transformar o tipo societário da Sociedade, de sociedade limitada para sociedade anônima, instalando-se, para tal finalidade, a Assembleia Geral de Transformação, com o objetivo de levar a efeito a referida deliberação:
Ata de Reunião de Sócios Para Transformação em Sociedade Anônima. Data/Hora/Local: 29/02/2016, às 10h00, na Alameda Lorena, 1.611,
4° andar, conjunto 43, São Paulo/SP. Convocação/Presenças: Devido à presença de sócios representando a totalidade do capital social da
Sociedade na presente data - e inclusive posteriormente à transformação da Sociedade em uma sociedade anônima -, todas as formalidades
de convocação são neste ato dispensadas. Mesa: Eduardo Schuch - Presidente; Fernanda Schuch - Secretária. Deliberações: “Aprovadas, por
unanimidade” 1. a transformação do tipo societário da Sociedade, de sociedade limitada para sociedade anônima, de acordo com as disposições
do artigo 220 da Lei 6.404/76 e do artigo 1.113 do Código Civil, sem que tal transformação implique em qualquer interrupção na existência da
Sociedade, suas atividades ou seus negócios ora em curso, ou qualquer alteração em seus ativos e obrigações existentes e que compõem seu
patrimônio, mantendo-se inalteradas as participações atualmente detidas pelos sócios (doravante denominados “Acionistas”) no capital social
da Sociedade. 2. 0 capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 500,00 dividido em 500 quotas, as quais são neste
ato convertidas em 500 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, as quais são neste ato totalmente subscritas e integralizadas pelos
Acionistas nas seguintes proporções: Acionistas - Nº de Ações Ordinárias - Participação no Capital %; Golden Bull Participações S.A. - 495
- 99%; Thun SP Participações S/A - 5 - 1%; Total - 500 - 100%. 3 a alteração da denominação social da Sociedade, de “Black Opal Investimentos Ltda.” para “Black Opal Agropecuaria S.A.”, como resultado da aprovação da transformação do tipo societário da Sociedade, de uma
sociedade limitada para uma sociedade anônima e da alteração de seu objeto social. 4. a alteração do endereço da sede da Sociedade para a
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.726, Conjunto 164 (parte), Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. 5. a alteração do objeto
social da Sociedade que passará a viger com a seguinte redação: “Artigo 4 - o objeto social da Companhia é: (a) exploração por conta própria de
abatedouro e frigorificação de bovinos, industrialização, distribuição e comercialização de produtos alimentícios in natura ou industrializados
e de produtos e subprodutos de origem animal e seus derivados; (b) compra, venda, cria, recria, engorda e abate de bovinos, em estabelecimento próprio e de terceiros; (c) matadouro com abate de bovinos e preparação de carnes para terceiros; (d) importação e exportação, desde
que relacionadas às atividades constantes no presente objeto social; (e) armazenagem de produtos e subprodutos de origem animal e seus
derivados; (f) exploração de atividade agropecuária; (g) transporte de seus produtos e de terceiros; e (h) participação em outras sociedades
no país e exterior, como sócia, acionista ou associada.” 6. Os Acionistas esclarecem que o endereço da sede indicado no item 4 acima somente será utilizado como escritório administrativo da Sociedade. As demais atividades descritas no objeto social da Sociedade, que envolvem
a exploração de gado, compra, venda, cria, recria, engorda e abate de bovinos, matadouro, etc., serão realizadas em fazenda (s) a ser (em)
adquirida (s) pela Sociedade. 7. o Estatuto Social, que deverá regular a Sociedade de agora em diante, considerando as alterações aprovadas
acima, na exata forma do Anexo I à presente ata. 8. Eleger os seguintes membros do conselho de administração da Sociedade, para um mandato de 3 anos: (a) Eduardo Schuch, RG n.° 60.700.656-74 SPP/RS, CPF/MF n.° 809.533.600-91, como Presidente do Conselho de Administração;
(b) Fernanda Schuch, RG n.° 10.450.077-37 SSP/RS, e CPF/MF n.° 627.574. 310-72, como membro do Conselho de Administração; e (c) Sr. Jay
Leslie Ewald, cidadão americano, casado, administrador, portador do passaporte n.° 488850935, expedido pelo Estados Unidos da América,
residente e domiciliado na Piedra Roja, 1111, Santiago, Chile, como membro do Conselho de Administração. 9. Os acionistas reconhecem que
o Sr. Jay Leslie Ewald, eleito membro do Conselho de Administração e residente no exterior, nomeou como seus procuradores, para fins do
artigo 146, §2° da Lei 6.404/76, os Srs. Eduardo Schuch e Fernanda Schuch, qualificados acima. 10. Os acionistas decidem estabelecer o valor de
até R$ 50.000.000,00 como remuneração global da administração da Sociedade, com relação ao exercício fiscal em andamento. 11. Autorizar
os administradores da Sociedade a tomar todas as providências necessárias e convenientes para a efetivação da transformação da Sociedade
em sociedade anônima, podendo firmar todos e quaisquer documentos que se fizerem necessários, na forma da legislação e regulamentação
em vigor. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que foi
lida, aprovada e assinada pelos presentes: Mesa: Presidente: Eduardo Schuch; Secretária: Fernanda Schuch; Acionistas: (i) Golden Bull Participações S.A.; e (ii) Thun SP Participações S/A. São Paulo, 29/02/2016. Advogado Responsável: Bruno de Oliveira Morimoto - OAB/SP 249.234.
JUCESP nº 196.991/16-0, NIRE 35.300.491.220 em 09/05/2016.
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&RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  DJRVWR  GHFRUUHQWH GR 5HFLER 3URYLVyULR GH 6HUYLoR Q 
RULXQGR GD SUHVWDomR GH DWHQGLPHQWR PpGLFRKRVSLWDODU (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D
&,7$d2SRU(',7$/SDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHP
VH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UHTXHULGR VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP
TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 29ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes s/nº 11º andar - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6000 - São Paulo-SP - E-mail:
upj26a30cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 103928353.2013.8.26.0100. A Dra.VALÉRIA LONGOBARDI, MMª Juíza de Direito da 29ª
Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na
for ma da lei. FAZ SABER a TARCISIO XIMENES GALVÃO (CPF 582.186.294-91),
que o BANCO SAFRA S.A. lhe move ação de BUSCA E APREENSÃO tendo por
objeto o veículo marca Kia, mod. Magentes Sedan EX-A, cor prata, ano 2009, placa
EMS 6913, chassi KNAGH417BA5410619, com a consolidação da propriedade plena
do bem no patrimônio do autor e condenação nas demais cominações legais, o qual
foi adquirido pelo réu com alienação fiduciária em garantia (cédula de crédito bancário nº 109002497, de 17/06/2010), face ao não pagamento das parcelas. Estando
o réu em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo
de 15 dias, PAGUE a INTEGRALIDADE da DÍVIDA ou CONTESTE o feito no prazo de
15 dias, ambos após os 20 dias supra, sob pena de presumirem-se verdadeiros os
fatos alegados e CIENTE de que não havendo manifestação lhe será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de agosto de 2019.
10 e 11/09
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Citação-Prazo 20 dias Proc. 1019419-41.2018.8.26.0007. O Dr. Antonio Marcelo Cunzolo
Rimola, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional VII - Itaquera. Faz Saber a Juares
Gomes da Silva, CPF 027.487.834-84, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S.A., ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar o réu ao
pagamento de R$ 12.303,65 (agosto/2018), corrigidos e acrescido de encargos legais,
referente ao inadimplemento doTermo de Ocorrência de Irregularidade n° 8120589. 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, sendo nomeado curador especial em caso de revelia
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas
pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo, 14 de agosto de 2019. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de agosto
de 2019.
B 10 e 11/09

EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021837-66.2015.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) PRANA EDITORAE MARKETING LTDA, CNPJ 08.485.235/0001-22, com
endereço à Rua Marechal Floriano Peixoto, 93, SL 01 CXPST 30, Centro, CEP 08550010, Poa -, na pessoa de seu representante legal e a Vera Therezinha Araújo Lima
Tupinambá, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte
de Banco Bradesco S/A, para cobrança de R$ 181.378,48 (01.08.2018), referente ao saldo
devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 9.506.943. Estando as executadas em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado
ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exeqüente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que
começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena não o fazendo, ser convertido em
penhora o arresto efetuado sobre as aplicações financeiras em títulos de capitalização em
nome da executada Prana Editora e Marketing Ltda., CNPJ 08.485.235/0001-22, vinculadas
ou não à conta corrente 89264-5, ag. 200, no valor aproximado de R$ 69.629,05, devidamente
acrescida de eventuais juros e correções, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
B 10 e 11/09

EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013188-21.2015.8.26.0001
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de
São Paulo, Dr(a). DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a (o) Sr. Bento da Silva Brandão, locatário/Requerido, portador da cédula de
identidade sob. nº 22.197.553-6, e devidamente inscrito no CPF sob. nº 695.155.494-34,
que lhe foi proposta uma ação de procedimento ordinário por parte de Roque Pereira de
Souza Júnior, alegando em síntese que o Requerido/Locatário, não vêm cumprindo com
suas obrigações uma vez que, não adimpliu os débitos relativos há 02 (dois) meses de
dezembro do ano de 2014, bem como, dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, e maio
do ano de 2015, acrescidos de multas, correção monetária, juros, custas processuais e
honorários Advocatícios no percentual de 20% em conformidade com a cláusula 19 do
contrato de locação, e, demais encargos do contrato de locação, de modo que, houve
prática de infração legal e contratual em virtude da ausência de pagamentos dos alugueres
mencionados. Encontrando-se o Réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua
CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de15
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos
articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de novembro de 2018. B 10 e 11/09
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Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1138572-51.2016.8.26.0100. O Dr. Helmer AugustoToqueton
Amaral, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Fabio
Machado Damasceno CPF: 263.124.628-46, que Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e
Consórcios Ltda CNPJ: 46.349.106/0001-04 ajuizou Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$
121.807,77 (Dezembro/2016), referente a dívida consorcial do Grupo de Consórcio identificado pela sigla
MBC1 (atual Grupo nº 011105, através da Cota 325). Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido (ficando isento
de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo
701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de conversão do mandado de citação em mandado de
execução. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo/SP, 18/07/2019. 11 e 12/09

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0000660-55.2018.8.26.0004. O Dr. Carlos Bortoletto
Schmitt Corrêa, Juiz de Direito 2ª Vara Cível do Foro Regional Da Lapa, na forma da lei, etc...Faz saber a
Cláudio Cecílio (CPF: 145026718-19), que Edson Ricardo Dumitru lheajuizou uma ação Monitória ora
em fase de Cumprimento de Sentença, referente a dívida fundada em empréstimos, os quais não foram pagos
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL,
para que efetue o pagamento do débito de R$ 361.557.27, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias,
inclusive advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento)
e de honorários de advogado de 10%, do artigo 523 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei.
11 e 12/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016665-06.2016.8.26.0005. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
LUCILIAALCIONE PRATA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLOS NEY PEREIRA CHAGAS
JUNIOR, CPF 252.714.648-14, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação deAção de Exigir Contas por
parte de Condomínio Conjunto Habitacional Araucárias II B, CNPJ 02.020.678/0001-61, alegando em síntese:
objetivando a prestação de contas do período de 07/06/2015 à 01/03/2016 em que exerceu cargo de síndico
do referido condomínio . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de agosto de 2019.
11 e 12/09

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1002209-62.2018.8.26.0011. O Dr. Théo Assuar Gragnano, Juiz
de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, Faz Saber a MAXIPISOS COMERCIALDE
PISOS ELEVADOS LTDA., (CNPJ nº 07.701.074/0001-02), A & PE PISOS ELEVADOS E PROJETOS
CORPORATIVOS LTDA – EPP (CNPJ nº 82.287.962/000-38), A & PE TRANSPORTES LTDA(CNPJ nº
01.078.352/0001-50),ADELIO LUIZ COELHO TRUCCOLO (CPF nº 583.928.589-72), PAULO ROBERTO
COELHO TRUCCOLO (CPF 500.122.409-82), TECHNOPISOS PISOS ELEVADOS PROJETOS E
SERVIÇOS EIRELI (CNPJ nº 17.792.600/0001-32) que RODRIGO KARPAT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, para receber a quantia de R$ 35.508,13, referente ao “Contrato
Particular de Prestação de Serviço Jurídicos. Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será
nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 27/06/19. 11 e 12/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008108-56.2018.8.26.0006. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a).
Roseleine Belver dos Santos Ricci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Nataly Caroline do Nascimento
Benedito Barreto RG: 46.655.339-0 SSP/SP e CPF: 402.951.138-47, que Instituto de Educação H.O Amorim
Eireli CNPJ: 07.741.692/0001-78 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento
de R$ 13.318,62 (Julho/2018), representada pelo inadimplemento do contrato de prestação de serviço educacional
firmado entre as partes em 01/02/2017. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
articulados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de agosto de 2019.
11 e 12/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020543-11.2017.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos
Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PATRÍCIAGOMES DOS SANTOS
SILVA, CPF 165.876.098-05, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
Mosteiro São Geraldo de São Paulo, objetivando o recebimento de R$ 39.790,38 (Abril/2017), representada
pelo inadimplemento das mensalidades de Maio à Dezembro de 2014 do Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de
setembro de 2019.
11 e 12/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº 0108279-12.2007.8.26.0010. O MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da
Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JORGE PAULOAMORIM LOPES, CPF 278.673.728-14, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Banco do Brasil S/A, julgada extinta, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º do NCPC e diante do recurso de apelação
interposto pelo banco-autor, e com fulcro nos artigos 331, § 1º, e 1.010, § 1º, ambos do NCPC, foi determinada
a sua CITAÇÃO por EDITAL (NCPC, art. 257, inciso III), para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta ao
recurso de apelação. Não sendo apresentada contrarrazões de apelação, 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
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GpELWRVGH,378,75HGHPDLVWD[DVHLPSRVWRVDWpDGDWDGROHLOmRVHUmRSDJRVFRPRSURGXWRGDYHQGDPHGLDQWH
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VLWXDGRV QD 5XD (XULGHV 5LEHLUR 7DYDUHV Q  FRUUHVSRQGHQWH D PHWDGH GR ORWH  GD TXDGUD  FRP IUHQWH
SDUDDUXD(XULGHV5LEHLUR7DYDUHVDQWLJDUXDGRORWHDPHQWRGHQRPLQDGR-DUGLP:DQGHUOH\QHVWDFLGDGHGH
7DWXt PHGLQGR P GH IUHQWH LJXDO PHGLGD QRV IXQGRV SRU P GD IUHQWH DRV IXQGRV GH DPERV RV ODGRV
HQFHUUDQGRDiUHDGHPHTXHVHGLYLGHSHODIUHQWHFRPDGLWDUXDQRVIXQGRVFRPSDUWHGRORWHGR
ODGRGLUHLWRGHTXHPGDUXDROKDSDUDRLPyYHOFRPRORWHQHGRHVTXHUGRFRPSDUWHGRORWHQGH%HQHGLWR
0pULGD 'RPLQJXHV H VXD PXOKHU ,PyYHO HVVH VLWXDGR GR ODGR SDU GD UXD (XULGHV 5LEHLUR 7DYDUHV DQWLJD UXD 
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HVFULWRSURSRVWDSRUYDORUQmRLQIHULRUDRGDDYDOLDomRHDWpRLQtFLRGDVHJXQGDHWDSDSURSRVWDSRUYDORUTXHQmR
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KLSRWHFD GR SUySULR EHP TXDQGR VH WUDWDU GH LPyYHLV $V SURSRVWDV SDUD DTXLVLomR HP SUHVWDo}HV LQGLFDUmR QD
SURSRVWD R SUD]R D PRGDOLGDGH R LQGH[DGRU GH FRUUHomR PRQHWiULD H DV FRQGLo}HV GH SDJDPHQWR GR VDOGR $UW
3DU~QLFR$UWHGR1&3& 3$*$0(1722SUHoRGREHPDUUHPDWDGRGHYHUiVHU
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VHQGRDYHULILFDomRGHGRFXPHQWDOGHJUDYDPHVFUHGRUHVHGHiUHDGHUHVSRQVDELOLGDGHGRDUUHPDWDQWHTXHVHUi
UHVSRQViYHOSHORHYHQWXDOUHJXODUL]DomRTXHVHIDoDQHFHVViULD2VDWRVQHFHVViULRVSDUDDH[SHGLomRGHFDUWDGH
DUUHPDWDomRUHJLVWUR,7%,LPLVVmRQDSRVVHHGHPDLVSURYLGrQFLDVVHUmRGHUHVSRQVDELOLGDGHGRDUUHPDWDQWH $UW
³FDSXW´HH$UWGR1&3& 2VYDORUHVGHDYDOLDomRHGpELWRVVHUmRDWXDOL]DGRVDWpDGDWDGD
HIHWLYD SUDoD (P FDVR GH LQDGLPSOHPHQWR WDO LQIRUPDomR VHUi HQFDPLQKDGD DR 00 -Xt]R FRPSHWHQWH SDUD D
DSOLFDomR GDV PHGLGDV OHJDLV FDEtYHLV 'Ó9,'$6 ( (6&/$5(&,0(1726 3HVVRDOPHQWH SHUDQWH R 2ILFLR RQGH
HVWLYHU WUDPLWDQGR D DomR RX QR DLQGD SHOR WHOHIRQH   H HPDLO SKLOOLSH#DUJROHLORHVFRPEU 3DUD
SDUWLFLSDU DFHVVH ZZZDUJRQHWZRUNOHLORHVFRPEU )LFDQGR D H[HFXWDGD 9,/0$ $3$5(&,'$ 6$1726 '$ 6,/
9$ EHP FRPR VHX PDULGR VH FDVDGD IRU RV FRSURSULHWiULRV /(1,5 6$1726 9,(,5$ '$ 6,/9$ FDVDGD FRP
-26,0$59,(,5$'$6,/9$-Ó1,25HGHPDLVLQWHUHVVDGRV,17,0$'26GDVGHVLJQDo}HVVXSUDFDVRQmRVHMDP
ORFDOL]DGRVSDUDDLQWLPDomRSHVVRDORXQDSHVVRDGHVHXV$GYRJDGRV'RVDXWRVQmRFRQVWDUHFXUVRVRXFDXVD
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HPFRQGLo}HVTXHVHJXH%(0²8PORWHGHWHUUHQRVREQGDTXDGUD³,,´FRPIUHQWHSDUDDUXD9LFHQWH0DQRHO
GH 2OLYHLUD DQWLJD UXD   GR ORWHDPHQWR GHQRPLQDGR ³-DUGLP 5RVD *DUFLD´ QHVWD FLGDGH GH 7DWXt63 FRP DV
VHJXLQWHVPHGLGDVHFRQIURQWDo}HVPGHIUHQWHSDUDDUXD9LFHQWH0DQRHOGH2OLYHLUDQRVIXQGRVPHGHP
SDUDRORWHGRODGRGLUHLWRGHTXHPGDUXDROKDSDUDRLPyYHOPHGHPSDUDRORWH$GRODGRHVTXHUGR
GH TXHP GD UXD ROKD SDUD R LPyYHO PHGH P SDUD R ORWH $ HQFHUUDQGR D iUHD GH P LPyYHO HVVH
FDGDVWUDGRQD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOVREQ=1H[HUFtFLRGH0DWULFXODGR&5,GH7DWXt
63&RQVWDFRQIRUPH$9TXHQRVIXQGRVGRLPyYHOGHVFULWRH[LVWHXPDIDL[DGHPHWURVGHODUJXUDGHVWLQDGD
D9LHOD6DQLWiULDFRQIRUPH$9FRQVWDPGDFOiXVXOD'pFLPDGRFRQWUDWR3DGUmRGHYLGDPHQWHDSURYDGRHDUTXLYDGR
QHVWH FDUWyULR UHVWULo}HV GH XVR GR LPyYHO D VHUHP REVHUYDGDV SHORV SURSULHWiULRV FRQIRUPH $9 UHJLVWUR GD
SHQKRUDH[HTHQGD%(1)(,725,$61REHPLPyYHODFLPDGHVFULWRIRLHGLILFDGRHPSUpGLRUHVLGHQFLDOFRQWHQGR
VDODFR]LQKDTXDUWRHEDQKHLURHJDUDJHPFREHUWDVHPQXPHURGHLGHQWLILFDomRILFDQGRHQWUHRVLPyYHLVQ
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&21',d¯(6'(9(1'$²6HUiFRQVLGHUDGRDUUHPDWDQWHDTXHOHTXHGHUODQFHLJXDORXVXSHULRUTXHDDYDOLDomR
OHLOmR RXDTXHOHTXHGHUODQFHGHYDORULJXDORXVXSHULRUDGRYDORUGDDYDOLDomR OHLOmR &DVRQmRKDMD
SURSRVWDVSDUDSDJDPHQWRjYLVWDVHUmRDGPLWLGDVSURSRVWDVHVFULWDVGHDUUHPDWDomRSDUFHODGDQHFHVViULRVLQDO
QmRLQIHULRUDGRYDORUGDSURSRVWDHRUHVWDQWHHPDWpPHVHVPHGLDQWHFRUUHomRPHQVDOSHORtQGLFHGR
(7-63SUHYDOHFHQGRDGHPDLRUYDORUTXHHVWDUmRVXMHLWDVDDSUHFLDomRSHOR00-Xt]RGDFDXVD $UW3DU
~QLFR$UWHGR1&3& 3$*$0(1722SUHoRGREHPDUUHPDWDGRGHYHUiVHUGHSRVLWDGR
DWUDYpVGHJXLDGHGHSyVLWRMXGLFLDOGR%DQFRGR%UDVLO6$DWUDYpVGRVLWHZZZEEFRPEUQRSUD]RGHDWpKRUDV
GDUHDOL]DomRGROHLOmR(PDWpKRUDVDSyVRHQFHUUDPHQWRGR/HLOmRFDGDDUUHPDWDQWHUHFHEHUiXPHPDLOFRP
LQVWUXo}HVSDUDGHSyVLWR $UW,9GR1&3& &20,66®2'2/(,/2(,52² FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORU
GDDUUHPDWDomR QmRLQFOXVRQRYDORUGRDUUHPDWH HGHYHUiVHUSDJDPHGLDQWH'2&7('RXGHSyVLWRHPGLQKHLUR
QRSUD]RGHDWp XP GLD~WLODFRQWDUGRHQFHUUDPHQWRGROHLOmRQDFRQWDGR/HLORHLUR2ILFLDO3+,//,3(6$1726
,f,*8(=20(//$'e%,726H2%5,*$d¯(6'2$55(0$7$17((YHQWXDLVGpELWRVGH,378,75HGHPDLVWD[DV
H LPSRVWRV DWp D GDWD GR OHLOmR VHUmR SDJRV FRP R SURGXWR GD YHQGD PHGLDQWH DSUHVHQWDomR GH H[WUDWR SHOR
DUUHPDWDQWHDR00-Xt]RGDFDXVD $UW3DUÒQLFRGR&71 2VGpELWRVGHQDWXUH]DKLSRWHFiULDVHJXLUmRR
GLVSRVWR QR DUWLJR  LQFLVR 9, GR && RX VHMD VHUi H[WLQWR GHVGH TXH R FUHGRU WHQKD VLGR GHYLGDPHQWH
QRWLILFDGRFLHQWLILFDGR2EHPVHUiDOLHQDGRQRHVWDGRGHFRQVHUYDomRHPTXHVHHQFRQWUDVHQGRDYHULILFDomRGH
GRFXPHQWDO GH JUDYDPHVFUHGRUHV H GH iUHD GH UHVSRQVDELOLGDGH GR DUUHPDWDQWH TXH VHUi UHVSRQViYHO SHOR
HYHQWXDO UHJXODUL]DomR TXH VH IDoD QHFHVViULD 2V DWRV QHFHVViULRV SDUD D H[SHGLomR GH FDUWD GH DUUHPDWDomR
UHJLVWUR,7%,LPLVVmRQDSRVVHHGHPDLVSURYLGrQFLDVVHUmRGHUHVSRQVDELOLGDGHGRDUUHPDWDQWH $UW³FDSXW´
HH$UWGR1&3& 2VYDORUHVGHDYDOLDomRHGpELWRVVHUmRDWXDOL]DGRVDWpDGDWDGDHIHWLYDSUDoD
(P FDVR GH LQDGLPSOHPHQWR WDO LQIRUPDomR VHUi HQFDPLQKDGD DR 00 -Xt]R FRPSHWHQWH SDUD D DSOLFDomR GDV
PHGLGDVOHJDLVFDEtYHLV'Ó9,'$6((6&/$5(&,0(17263HVVRDOPHQWHSHUDQWHR2ILFLRRQGHHVWLYHUWUDPLWDQGR
D DomR RX DLQGD SHOR WHOHIRQH    H HPDLO SKLOOLSH#DUJROHLORHVFRPEU 3DUD SDUWLFLSDU DFHVVH
ZZZDUJRQHWZRUNOHLORHVFRPEU )LFDQGR D H[HFXWDGD +(/(1$ 025$/(6 3,16(77$ H GHPDLV LQWHUHVVDGRV
,17,0$'26GDVGHVLJQDo}HVVXSUDFDVRQmRVHMDPORFDOL]DGRVSDUDDLQWLPDomRSHVVRDORXQDSHVVRDGHVHXV
$GYRJDGRV'RVDXWRVQmRFRQVWDUHFXUVRVRXFDXVDSHQGHQWHGHMXOJDPHQWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWR
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
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Copa do Mundo: Oposta Lorenne
vive ano especial na carreira
“Esse tem sido um ano diferente. Desde as categorias de
base eu sonhava chegar na seleção adulta. Lembro que quando
eu era infanto e juvenil, a minha
alegria era catar bola no treino
da seleção principal. Hoje tenho
a oportunidade de treinar ao lado
da Sheilla, de quem sou muito fã,
e tenho aprendido bastante com
ela. A Gabi treina comigo desde
muito nova e sempre foi uma referência de pessoa e atleta. Estou muito feliz de estar aqui”,
afirmou Lorenne.
A jogadora lembrou de um
momento chave na temporada. A
atacante quase não participou da
fase final da Liga das Nações,
mas um chamado do treinador
José Roberto Guimarães mudou
a história.
“Até hoje não caiu a minha
ficha. Eu tinha sido cortada da

Lorenne e Sheilla
fase final da Liga das Nações,
mas a Tandara se machucou e acabei indo participar das finais. Eu
estava na cadeira do dentista para
tirar o siso quando o Zé me ligou e falou sobre as finais. Na-

quele momento vi que era uma
grande oportunidade. Acredito
que fui crescendo aos poucos e
o grupo foi fundamental. Tanto as
jogadoras como a comissão técnica me ajudaram muito”, disse

Mundial de Kart

Matheus Ferreira mostra bom
desempenho na Finlândia
Foto/ Sportinphoto

Piloto andou com frequência no top-10 das corridas, mas uma palheta quebrada no kart impediu que piloto brasiliense
participasse da final

Matheus Ferreira
Campeão Paulista e vice do
Brasileiro de Kart, o jovem Matheus Ferreira disputou seu primeiro Mundial de Kart no último final de semana em Alaharma, na Finlândia. Destaque no

Open com três top-5, o piloto
brasiliense manteve o ritmo forte ao longo do final de semana e
chegou bem próximo de disputar a final do campeonato.
“Foi minha primeira partici-

pação em um torneio deste tamanho e tenho certeza de que saio
daqui como um piloto melhor e
mais maduro, aprendi bastante.
Tivemos alguns bons resultados
e estávamos rápidos, mas a palheta do kart quebrou em uma das
baterias e isso me tirou da final.
De qualquer maneira, foi uma
experiência legal disputar o Mundial e vou voltar ainda mais forte
em 2020”, diz Matheus, que estava entre os 104 pilotos da categoria OK Júnior.
Matheus terminou a primeira prova do final de semana em
sétimo, fechou a segunda prova
em terceiro, mas foi punido e
voltou ao top-10 na última corrida classificatória com um nono
lugar. O piloto brasiliense faz sua
primeira temporada completa na
Europa em 2019. Em quatro etapas do Europeu de Kart, duas realizadas na França, uma na Bél-

gica e uma na Suécia, Matheus
terminou 5 corridas no top-5.
Além disso, o piloto também
complete regulamente no WSK,
um dos principais campeonatos
do mundo.
“Agradeço todos da minha
família e da equipe OTK Lennox
no suporte para que eu chegasse
competitivo nesse meu primeiro Mundial de Kart. Seguirei focado e buscando mais conquistas aqui na Europa. É apenas minha primeira temporada na categoria OK Júnior, então tenho certeza que ainda conseguiremos
outros grandes resultados”, completa Matheus, que tem apenas
12 anos.
Matheus voltará seu foco
para os treinos na Europa e participará da preparação para competir no WSK Open Cup, que
acontece entre os dias 24 e 27
de outubro em Lonato, na Itália.

Pedal em Sampa tem inscrições
abertas para passeio no dia 22
No dia 22, um domingo, a
Praça Heróis da FEB, no bairro de Santana, na capital paulista, será o ponto de partida para
momentos de lazer e diversão
com a bike. A partir das 8h30,
o “Pedal em Sampa – mais ar
para a cidade” reunirá participantes de todas as idades para
um percurso de 10 quilômetros
pelas ruas de São Paulo. O passeio ciclístico promete movimentar a região, voltado para a
qualidade de vida e por um mundo mais sustentável e com maior mobilidade urbana.
As i n s c r i ç õ e s j á e s t ã o
abertas. Com um valor de R$
20,00, podem ser feitas no
site pedalemsampa.org.
Quem se inscreve recebe o
Kit do Ciclista, com camiseta, sacochila, squezze e m edalha pós-evento.
O “Pedal em Sampa” quer
motivar ainda mais as pessoas

Foto/Divulgação

Evento, que tem como slogan “mais ar para a cidade”, será realizado na Praça Heróis da FEB, no bairro de Santana,
reunindo pessoas de todas as idades para curtir a bike pelas ruas da capital paulista

Diversão para todas as idades
a usarem a bike na cidade, integrando os participantes em um
domingo ao ar livre, seja pedalando sozinhos, em grupos,
com a família, reunindo e fa-

zendo novos amigos.
Bem-estar para quem participa, assim como todos os benefícios da mobilidade e da
sustentabilidade que a bicicle-

ta proporciona. Oportunidade
de integração com o esporte, da
prática da atividade física, incentivando a utilização da bike
no dia a dia em toda capital paulista.
Informações e entrega de
kits
- No
site pedalemsampa.org estão
todas as informações sobre o
evento. A entrega dos kits aos
participantes será na sexta-feira (20), das 10h às 20h, e no sábado (21), das 10h às 18h, na
loja Centauro do Bourbon Shopping (Rua Palestra Itália, 500,
Perdizes).
O “Pedal em Sampa” tem o
patrocínio de Uber e Mapfre,
pela Lei de Incentivo ao Esporte, com apoio da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. A realização
é da Confederação Brasileira
de Mountain Bike. Mais
informações: pedalemsampa.org

Lorenne, que falou ainda com
carinho da classificação do Brasil para os Jogos Olímpicos de
Tóquio no Pré-Olímpico, em
Uberlândia (MG).
“Fiquei muito feliz de jogar
o Pré-Olímpico e de termos
conquistado a vaga para os Jogos Olímpicos em casa. Procurei não pensar muito no significado da competição e deixei acontecer. Acredito que
tudo é preparação e estava
muito bem preparada. Foi incrível ver aquele ginásio lotado nos
apoiando em todos os momentos”, relembrou Lorenne.
Sobre a participação na Copa
do Mundo, Lorenne mostra confiança em um bom desempenho
do Brasil.
“Essa é minha primeira Copa
do Mundo. É um sonho estar no
Japão com a seleção adulta. Pro-

curo aprender bastante dentro e
fora de quadra. A expectativa
para essa competição é muito
grande e acredito que podemos
fazer excelentes jogos”, apostou
Lorenne, que ainda falou do seu
futuro no voleibol.
“Meu maior sonho é ser
campeã olímpica e estou treinando bastante com o objetivo
de participar dos Jogos Olímpicos do próximo ano”, afirmou Lorenne.
Forma de disputa
Na Copa do Mundo, as 12
seleções se enfrentam e a equipe que somar o maior número de
pontos se sagrará a campeã. A
competição conta com a atual
campeã mundial (Sérvia), o Japão (país sede) e as duas melhores seleções de cada continente
no ranking mundial.

Akasp: Campeonato
de Kart F-4 terá troca
de pneus nesta etapa
Giovani Bondança/Eder Ayres são os líderes do quarto turno

Foto/Divulgação

Aos 23 anos, a oposta Lorenne vive um ano especial na carreira. A jovem atacante foi convocada pela primeira vez pelo
treinador José Roberto Guimarães para a seleção adulta nessa
temporada. Logo no seu ano de
estreia, a atleta já deixou a sua
marca e foi eleita a melhor jogadora do Pré-Olímpico e do SulAmericano. Natural de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, Lorenne é uma das armas do
Brasil para a disputa da Copa do
Mundo. O time verde e amarelo
estreará na competição na madrugada do próximo sábado (14),
às 5h (horário de Brasília), contra Sérvia. O SporTV 2 transmitirá ao vivo.
A oposta comentou sobre o
momento da carreira e ressaltou
a oportunidade de treinar ao lado
de nomes como Gabi e Sheilla.

Foto/Divulgação

Aos 23 anos, atacante tem sido um dos destaques na temporada e é uma das armas do Brasil para a última competição do ano

Carlos Santana largará da pole position com pneus novos
Promotora do certame
mais equilibrado do kartismo
paulista, a Associação de Kart
Amador de São Paulo (Akasp)
vai promover nesta quarta-feira (11) a quarta etapa do quarto
turno de seu campeonato de F4, com equipamentos monomarca Mega/Honda. A 28ª prova desta temporada será realizada a partir das 21h30 no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), e terá como novidade
a utilização de pneus MG HZ
Vermelho novos em todos os
equipamentos.
“O campeonato de F-4 da
Akasp é inteligente, pois leva
em conta vários fatores que o
deixam barato. Uma das regras
é o sorteio de motores entre os
concorrentes a cada oito provas. Outra é troca dos pneus. Os
pilotos trocarão os dianteiros
por dez vezes e os traseiros por
cinco vezes, todos ao mesmo
tempo no decorrer das 40 corridas da temporada. Além de
deixar o custo igual para todos,
acaba promovendo o equilíbrio
e a competitividade na categoria”, explica o piloto Alberto
Otazú (Bianchi Automóveis/
AVSP/Rolley Ball/No Fire Services/Cardoso Funilaria e Pintura/Ecoposte/Imab/SM Renovadora de Veículos).
São estas regras que expli-

cam o grande número de vencedores em 2019. Depois de
27 etapas nesta temporada, o
campeonato de F-4 da Associação de Kart Amador de São
Paulo (Akasp) já teve 11 pilotos diferentes no lugar mais
alto do pódio: Bruno Biondo
(7), Alberto Otazú (5), Alexandre Albino (3), Carlos Santana
(3), Gabriel Chinellatto (2),
Giovani Bondança (2), Ademir
Junior (1), André Relvas (1),
Eder Ayres (1), Hélio Bianchi
(1), Otávio Lotfi (1).
O campeonato chega a metade de seu quarto turno com a
liderança da dupla Giovani
Bondança/Eder Ayres, com 85
pontos, apenas um de vantagem sobre a dupla Bruno Biondo/Emílio de Bisceglie.
Pontuação do quarto turno
da F-4 da Akasp depois de três
provas: 1) Giovani Bondança/
Eder Ayres, 85; 2) Bruno Biondo/Emílio de Bisceglie, 84;
3) Arnaldo Biondo/Bruno Biondo, 78; 4) Carlos Santana,
71; 5) Hélio Bianchi/Alberto
Otazú, 69; 6) André Relvas/
Luiz Rechel, 68; 7) Otávio
Lotfi, 63; 8) Heraldo Brasil/
Saint Clair, 58; 9) Alexandre
Albino, 56; 10) Sérgio Gonçalves/Dilson ‘Sadan’ Sucupira,
53.
Visite
www.akasp.com.br

