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Quase 10 milhões de pessoas usarão
dinheiro do FGTS para pagar dívidas
Projeto piloto lança novos
meios de pagamento de ônibus
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Indicador mostra alta de 2,6% no
consumo de bens da indústria em julho
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Dorian: cerca
de 2.500
pessoas
continuam
desaparecidas
nas Bahamas
“Atualmente, cerca de
2.500 pessoas [constam] do
registo de desaparecidos” devido furacão Dorian, nas Bahamas, disse o porta-voz da
Agência de Gestão de Emergências das Bahamas (NEMA,
na sigla inglesa), Carl Smith.
O responsável acrescentou
que esta lista não foi comparada com os registos governamentais das pessoas em abrigos ou deslocadas.
Na terça-feira, Carl Smith explicou que 4.500 pessoas foram deslocadas das suas
casas nas ilhas Abaco e Grande Bahama, as mais devastadas após a passagem do furacão.
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Previsão do Tempo
Sexta: Nublado
com aberturas de
sol à tarde. Pode
garoar de manhã e
à noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,05
Venda:
4,05
Turismo
Compra: 3,90
Venda:
4,23

EURO
Compra: 4,49
Venda:
4,49

22º C
16º C

Noite

Foto/ Marcelo Camargo Agência Brasil

A qualidade do ar em Pequim melhorou nos últimos
anos ao ponto de a cidade deixar de constar na lista das 200
mais poluídas do mundo. A informação consta de estudo publicado na quinta-feira (12).
Pequim “está no caminho
certo” para reduzir em 2,5% a
concentração de partículas PM
2,5 - as mais finas e suscetíveis
de se infiltrarem nos pulmões , este ano, em comparação com
2018, segundo a AirVisual, unidade de investigação da empresa suíça IQAir, especializada em
purificadores de ar.
Entre janeiro e agosto, o
nível médio de concentração
das partículas foi de 42,6 microgramas por metro cúbico de
ar, comparado com 52,8 no ano
passado.
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Ministério da Saúde
antecipa campanha de
combate ao Aedes aegypti

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta
Se todos dedicarem apenas
10 minutos por dia para verificar se existe algum tipo de depósito de água no quintal ou dentro de casa será possível reduzir
os casos de dengue, chikungunya
e zika no Brasil, diz o Ministério da Saúde, que lançou na quin-

ta-f eira (12) a campanha de
combate ao Aedes aegypti ,
mosquito responsável pela
transmissão dessas doenças. O
objetivo é conscientizar a população e convocar: “E você? Já
combateu o mosquito hoje?
Proteja sua família.”

Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o
papel da sociedade é fundamental no combate ao mosquito. “Ele
[mosquito] fica sempre atrás do
ser humano, que é fonte única de
alimentação dele”, diz. O mosquito consegue se distanciar apenas 50 metros do local onde nasce, por isso, os ovos são colocados perto de casas e de outros
locais onde haja presença de seres humanos.
As ações para impedir a
reprodução do Aedes aegypti
já são conhecidas pela população: tampar tonéis e caixas
d’água, manter as calhas sempre
limpas, limpar ralos e cobrí-los
com tela e colocar areia em vasos de plantas, entre outras.
“Não é tanto o problema de informação, mas a capacidade dessa informação fazer indução de
comportamento e trazer responsabilidade sobre a doença”,
disse Mandetta.
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pitais que, juntas, somam aproximadamente 80% da população brasileira. A margem de
erro é de no máximo 3,4 pontos percentuais para um intervalo de confiança de 95%.
Um terço dos beneficiários
(33%) deve guardar ou investir o dinheiro sacado, 24% vão
usar o recurso em despesas
básicas do dia a dia e 17% pretender fazer compras em supermercados. A pesquisa revela
ainda que 13% pretendem fazer compras de produtos e serviços e 10% querem antecipar
o pagamento de compras que
não estão em atraso. Página 3

Pais de Marielle são
contrários à federalização
das investigações
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Mourão ficará na
Presidência da República
por mais quatro dias
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CGE decreta estado de
atenção para baixa umidade
do ar em São Paulo
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Caixa estende horário de
atendimento hoje e
abre no sábado
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Esporte

Rali chega à fábrica de Catalão
(GO) na temporada de 25 anos
A 6ª etapa do rali de regularidade Mitsubishi Motorsports será neste sábado,
em Catalão (GO), cidade
que abriga a fábrica da marca dos três diamantes.
Além de percorrer trajetos
pela região e testar a capacidade off-road dos veículos, os participantes poderão fazer um trecho por dentro da planta, para que todos
possam conhecer onde nascem os Mitsubishi. Essa
temporada é ainda mais especial, já que o evento celebra 25 anos.
Conheça
o
evento: https://youtu.be/
FPigTO34msY
O rali largará da Represa do Parque do Povo, car-

tão-postal da cidade goiana.
“Será uma prova muito bonita, com trechos de reflorestamento e estradas sinuosas”,
adianta Lourival Roldan, diretor de prova. A categoria Turismo Light, destinada aos
iniciantes, percorrerá cerca
de 140km. Já as categorias
Turismo, Graduados e Master
farão um percurso de 180km.
“Criamos o Mitsubishi
Motorsports há 25 anos para
proporcionar uma experiência off-road para os nossos
clientes. Além de mostrar o
potencial 4x4 dos carros, queremos que todos se divirtam
e saibam que seu carro é muito mais que um meio de transporte”, ressalta Fernando Julianelli, diretor de marketing
da Mitsubishi Motors.

Foto/ Ricardo Leizer

Pequim deixa
lista das
200 cidades
mais poluídas
do mundo

Quase 10 milhões de brasileiros, cerca de 38% dos que
pretendem utilizar o recurso liberado do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS),
vão usar o dinheiro para quitar
dívidas, mostra pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil). Segundo a pesquisa,
45% dos beneficiários têm interesse em fazer o saque, que
começa nesta sexta-feira (13).
A pesquisa foi feita com 800
consumidores de ambos os sexos, de todas as classes sociais
e acima de 18 anos em 12 ca-

Desafios off-road divertem os participantes e comprovam o DNA
4x4 dos veículos
Inscrições abertas
As inscrições para o rali de
regularidade Mitsubishi Motorsports estão abertas e as
últimas vagas estão disponíveis. Os interessados devem

acessar
o
site: www.mundomit.com.br.
Não há taxa: cada carro faz
a doação de uma cesta básica e seis produtos de higiene
pessoal, que são destinados a

instituições assistenciais da
região onde a prova é realizada.
Podem participar veículos Mitsubishi com tração
4x4 das linhas Pajero, L200,
ASX e Eclipse Cross. Além
de piloto e navegador, podem ir também no carro os
“zequinhas”, acompanhantes
de no mínimo oito anos de
idade. Não é necessário ter
experiência nem carros
preparados para participar
do Mitsubishi Motorsports. O objetivo é manterse dentro do tempo e da
velocidade estipulados
pela organização. Para
mais informações, vídeos,
fotos
e
inscrições,
acesse: www.mundomit.com.br

Stock Car retorna ao Velopark, onde
os pilotos Shell têm bom retrospecto
O quarteto patrocinado
pela Shell na Stock Car volta ao campeonato neste fim
de semana com a realização
de mais uma etapa no Velopark, em Nova Santa Rita
(RS). O evento marca a primeira rodada dupla da segunda metade da temporada
2019, após a disputa da Corrida do Milhão.
O autódromo gaúcho tem
o traçado mais curto de todo
o campeonato, com apenas

2.278 metros de extensão.
Com isso, os tempos na classificação prometem ser muito
equilibrados. A pista tem dois
bons pontos de ultrapassagem,
na reta dos boxes e na reta
oposta, além de “esses” de
média e um cotovelo.
Dos pilotos da Shell, Átila
Abreu é o de melhor retrospecto no Velopark, com quatro
pódios e uma vitória em 2011,
com a ultrapassagem que valeu
o primeiro lugar sendo conse-

guida no finalzinho. Galid Osman conquistou sua primeira
vitória no Velopark, em 2014,
enquanto Ricardo Zonta subiu
ao pódio em 2018. Já o estreante Gaetano di Mauro começou a temporada em alta velocidade avançando para o Q3 no
Velopark com a máquina #11
da equipe Shell Helix Ultra.
Será a segunda visita da
Stock ao Velopark em 2019.
Na primeira, na abertura do
campeonato, foi disputada ape-

nas uma corrida, mas neste fim
de semana está prevista uma
rodada dupla, com treinamentos livres sendo realizados
desde a sexta-feira.
No sábado, depois de mais
um treino livre, a classificação
será disputada a partir das
13h30 (de Brasília) - o site
Globoesporte.com transmite
ao vivo. Domingo, às 11h e
12h02, serão realizadas as duas
provas, com exibição ao vivo do
canal por assinatura Sportv3.

Maior patrocinadora do
automobilismo brasileiro, a
Shell tem envolvimento,
além da Stock Car, com importantes categorias nacionais e internacionais como
Stock Light, Porsche Carrera Cup, Fórmula 4, além do
kart. Neste final de semana,
a Academia Shell terá nada
menos que dez de seus 13
competidores em ação, em
Nova Santa Rita, Interlagos e
Hockenheim.
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Projeto piloto lança novos meios
de pagamento de ônibus
Capital paulista recebe
13ª Primavera dos Museus,
com programação gratuita
O Museu da Imigração, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do
Estado, realizará uma programação gratuita, nos dias 27 e
28 de setembro, como parte da
13ª Primavera dos Museus,
ação promovida pelo Instituto
Brasileiro de Museus (Ibram).
A edição deste ano busca
envolver ainda mais os públicos de museus na aventura de
conhecer, preservar e compartilhar memórias. Com base na
temática “Museus por dentro,
por dentro dos museus”, os visitantes poderão participar de
lançamento de livro, oficina e
roda de conversa com os profissionais selecionados para o
Programa de Residência Artística de 2019 e ação educativa
sobre as diversas atividades no
equipamento.
Atrações
Iniciando o cronograma
desenvolvido especialmente
para essa campanha, o lançamento do livro “Infância Refugiada –
Retratos de um Conflito” com
roda de conversa e atividade de
pintura, que contará com a autora
Karine Garcêz e o fotojornalista
Wagner Ribeiro, acontecerá no
dia 27 (sexta-feira), a partir das
15h, no foyer (em frente ao auditório).
A publicação, que tem o
objetivo de proporcionar uma
reflexão sobre direitos humanos e infância, refúgio, tolerância religiosa e migrações forçadas, envolve o registro de
crianças e adolescentes palestinos refugiados em países do
Oriente Médio.

Por meio da exposição temporária “Infância Refugiada”, o
público do museu teve a oportunidade de conhecer algumas
dessas fotografias entre os
meses de outubro e dezembro
de 2018. No dia 28 (sábado),
Emilia Estrada e Nicolás Linares, profissionais selecionados
para o Programa de Residência
Artística, retornarão à instituição para realizar uma oficina e
roda de conversa sobre o processo criativo, os conceitos e
as inspirações de cada um, às
11h.
Oportunidade
O encontro será uma oportunidade para os visitantes compreenderem profundamente a
criação das obras “Cúmulo” e
“Chegar nunca é chegar”, em
cartaz de 31 de agosto até 1º
de dezembro. Para participar
desses dois momentos, é necessário enviar e-mail
p a r a m i r e l l a .
rafael@museudaimigracao.org.br.
Finalizando a programação,
no período da tarde, o Núcleo
Educativo debaterá perguntas
comuns como “Por que não
pode tocar?”, “Como isso veio
parar aqui?” e “Posso doar um
objeto?”, a partir das 15h, com
a ação “O Museu, de dentro pra
fora”, que abordará as várias
atividades e equipes do Museu
da Imigração.
Para participar, não é necessário se inscrever previamente. Os interessados em
prestigiar devem, nesse horário, se direcionar à obra “Cúmulo”, na Hospedaria em Movimento.

SP Escola de Teatro abre
inscrições para cursos
profissionalizantes
de 2020
A SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do
Palco, ligada à Secretaria de
Cultura e Economia Criativa do
Estado e gerida pela Associação
dos Artistas Amigos da Praça
(Adaap), tem 57 vagas abertas
para cursos profissionalizantes,
em turmas do primeiro semestre de 2020.
As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até
17h de 1º de outubro, exclusivamente pela internet. Os cursos, gratuitos e com duração de
dois anos, são oferecidos nas
áreas de Atuação, Cenografia e
Figurino, Direção, Dramaturgia,
Humor, Iluminação, Sonoplastia
e Técnicas de Palco.
O cadastro para a seleção
tem o valor de R$ 60. Estudantes regularmente matriculados
no Ensino Médio ou equivalente, em curso pré-vestibular ou
em curso superior (graduação ou
pós-graduação) e que comprovem receber menos de dois salários mínimos ou estar desempregados pagam R$ 30.
Pré-requisitos
Podem concorrer às vagas
candidatos de todos os estados
brasileiros, maiores de 18 anos
(completados até janeiro de
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2020) e com Ensino Médio
completo, além de estrangeiros
com passaporte e situação legal
no Brasil.
Um dos principais centros
de formação em Artes Cênicas
do Brasil, a SP Escola de Teatro
é referência na área, com o modelo de ensino replicado em países como Finlândia e Suécia. As
aulas acontecem nas sedes Brás
e Roosevelt da instituição, de
segunda a sexta-feira, em turmas
de manhã e à tarde.
Acessibilidade
No Processo S eletivo, 20%
das vagas de cada um dos cursos regulares são reservadas a
pessoas auto declaradas pretas
ou indígenas. Ficam isentas da
taxa pessoas que tenham cursado o Ensino Fundamental ou
os três anos do Ensino Médio
em escola da rede pública ou
na rede privada como bolsista
integral.
A isenção também é concedida a doadores de sangue, conforme o projeto Escola Vermelha, criado pela SP Escola de
Teatro em parceria com a Fundação Pró-Sangue, Hemocentro
de São Paulo. O período para
solicitar a isenção termina nesta sexta-feira (13).
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Foi anunciado na quinta-feira (12) o projeto piloto de
modernização dos meios de pagamento de tarifa no transporte
coletivo por ônibus, que poderá ser feito por cartões com
tecnologia de pagamento por
aproximação, smartphones e
smartwatches. Inicialmente, o
sistema será implantado em
200 veículos, 12 linhas e dois
atendimentos (que fazem um
trajeto para complementar a
linha base), de 12 empresas de
ônibus que passarão a aceitar
novas formas de tecnologia
como forma de pagamento. Cerca de 2,9 milhões de passageiros poderão ser beneficiados
mensalmente a partir da próxima
segunda-feira (16).
“Nós queremos ter um sistema mais moderno e mais eficiente para os nossos ônibus.
Uma inovação que começa a ser
testada em alguns ônibus para
garantir mais agilidade, especialmente para a população que
utiliza o sistema de ônibus apenas eventualmente, que não tem
o Bilhete Único”, disse o prefeito Bruno Covas.
O sistema já está pronto para
o pagamento pelas bandeiras
Mastercard e Visa. A inclusão de
cartões com a bandeira Elo está
em andamento. Esse novo meio
de pagamento é mais uma ação
para trazer agilidade e praticida-

de para turistas e paulistanos em
seus deslocamentos.
“O nosso objetivo é facilitar
o pagamento para quem usa dinheiro, oferecendo também
mais uma opção para os turistas e viajantes que vêm de fora
esta simplicidade de usar o
próprio cartões com sistema
NFC, nacionais e internacionais, além de celulares e relógios habilitados com o sistema de pagamento”, afirmou o
secretário de Mobilidade e
Transportes, Edson Caram.
Para utilizar essa tecnologia,
basta aproximar os cartões de
crédito, débito e pré-pago, smartphones ou smartwatches do validador, democratizando a alternativa para os cidadãos da capital e principalmente, contemplando turistas brasileiros e estrangeiros que visitam a cidade,
já que os cartões emitidos fora
do país também serão aceitos.
Nesta etapa do projeto piloto o
sistema não permitirá a integração com outros ônibus, Metrô
ou CPTM.
A escolha das linhas que participam do projeto piloto foi feita com o objetivo de atender a
todas as regiões da cidade, além
de terminais, estações de metrô
e avenidas com grande fluxo de
turistas.
Vale destacar que a implantação do projeto piloto não teve

custos para a Prefeitura de São
Paulo, uma vez que isso ficará a
cargo dos parceiros. O prefeito
ressalta a importância para a capital de parcerias com as empresas e se coloca à disposição de
outros representantes da iniciativa privada que desejarem contribuir com a cidade.
Entenda como funciona a
tecnologia NFC, a comunicação
entre o validador dos ônibus e
seus parceiros:
Para utilizar esse sistema de
pagamento é preciso que o cartão de débito, crédito ou qualquer equipamento eletrônico
móvel tenha a tecnologia de pagamento por aproximação
(NFC) desbloqueada previamente, ou seja, que já tenha sido utilizada em alguma transação
anteriormente. E atentar-se
para identificação semelhante
na porta dianteira, na parte externa dos ônibus. Dentro do
veículo também é possível verificar se há as bandeiras Mastercard e Visa no visor do validador, o que indica que aceita
o novo meio de pagamento. Para
usar, é preciso aproximar o cartão do validador, assim como faz
com o Bilhete Único. A cobrança da tarifa aparecerá na fatura
ou no extrato da conta corrente
do usuário.
O evento também contou

com a presença do presidente da
SPTrans, Paulo Cézar Shingai ,
do diretor de Novos Mercados
da Cielo, Carlos Fernando Ferreira de Sousa; do gerente de
Sistemas para Mobilidade Urbana da Digicon, Sérgio Eduardo
Barbosa de Queiroz; do diretor
Executivo de Produtos da Elo,
Carlos Moreira Junior; do superintendente
Comercial
da Empresa1, Alexandre Carvalho; da business Development
do Nubank, Gabriela Miranda;
do presidente da Mastercard
para Brasil e Cone Sul, João Pedro Paro Neto; da superintendente Executiva de Pagamentos Digitais do Santander, Thais Fischberg; do diretor Comercial
da Stone Pagamentos, Rodrigo
Reif; e do presidente da Visa do
Brasil, Fernando Teles.
Participam do projeto
as empresas de ônibus Ambiental Transportes, Auto Viação
Transcap, Mobibrasil Transporte, Movebuss, Sambaíba, Transpass, Transunião Transportes,
Transwolff, Viação Gato Preto,
Viação Grajaú, Viação Metrópole Paulista, e Viação Santa
Brígida.
Duração do projeto
O projeto piloto durará por
três meses ou até que atinja o
limite pré-definido de 500 mil
transações.

Poupatempo faz mutirão de RG e CPF
para rematrícula de alunos da rede estadual
O Poupatempo, em parceria
com a Secretaria da Educação,
realiza até sexta-feira (13), o
primeiro mutirão de rematrícula escolar e emissão do novo
Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
para alunos da rede estadual de
ensino. Com a identificação em
mãos, pais, responsáveis e alunos terão mais facilidade no
momento de fazer a rematrícula
para o ano letivo de 2020.
A ação faz parte de um projeto piloto, que acontecerá de
forma simultânea, em 17 escolas do Estado de São Paulo e tem
como público alvo cerca de 20
mil alunos dos municípios de
Bauru, São José do Rio Preto,
Campinas, Guarulhos, Sorocaba,
Mogi das Cruzes, Presidente
Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo,
São Carlos, São José dos Campos, Taubaté e a Capital paulista.
As unidades escolares foram
selecionadas pela Secretaria da

Educação com base na quantidade de alunos matriculados sem
documentos de identificação.
Para facilitar o cadastro dos
estudantes, o posto móvel do
Poupatempo estará na escola
Parque Jardim Helena, na Avenida Kumaki Aoki, 1.390, no Jardim Helena, zona leste de São
Paulo. O atendimento será das
9h às 16h, aberto a toda população. Nas demais instituições participantes do mutirão o atendimento será prioritário para estudantes. O serviço nas escolas
acontecerá das 8h às 17h e contará com a presença de colaboradores do Poupatempo para realizar a
coleta das digitais e a conferência
dos documentos dos alunos.
Importante ressaltar que os
estudantes das outras instituições
do Estado também poderão solicitar serviços do Poupatempo.
Basta agendar dia e horário e
comparecer à unidade desejada.
“O mutirão é uma ferramenta importante de inclusão e ci-

dadania para crianças e adolescentes em período escolar que
não possuem RG e CPF. Ter
acesso a documentos pessoais é
um direito de todo cidadão”, afirma o Presidente da Prodesp,
empresa que gerencia o Poupatempo, André Arruda.
Emitida pelo Instituto de
Identificação (IIRGD), órgão da
Polícia Civil, a carteira de identidade é um dos principais documentos do cidadão e agora, com
o novo RG, é possível incluir diversos dados como o Cartão Nacional de Saúde, tipo sanguíneo e
fator Rh, CPF e indicativos de
pessoas com deficiência.
Para Ernesto Mascellani
Neto, Superintendente da Prodesp, o novo modelo de RG chegou para facilitar a vida de pais e
alunos. “É um avanço poder reunir em documento único dados
de vários documentos para comprovar a identidade. Estima-se
que, em todo o Estado, aproximadamente 50% dos alunos ma-

triculados não tenham RG e
CPF”, explica Neto.
O Superintendente reforça
ainda que o documento é mais
seguro. “O novo modelo do RG
vai ajudar os pais na hora de comprovar a identidade das crianças,
pois além de foto também conta
impressão digital”.
Os alunos menores de 16
anos poderão fazer a emissão dos
documentos sem a presença dos
pais. Para isso, basta o responsável preencher o formulário de autorização disponível no site do
Poupatempo. A relação dos documentos necessários para solicitar
RG e CPF também pode ser consultada no portal do programa.
A rematrícula para o próximo ano letivo poderá ser feita
pelo aplicativo Minha Escola SP.
Desenvolvido pela Prodesp, o
app permite que os pais tenham
acesso ao boletim escolar, com
informações sobre as notas e
faltas do estudante, além do horário das aulas.

Reunião debate futuro da logística
em SP e projeto Novo Pinheiros
Na quarta-feira (11), os secretários de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, e de Logística e
Transporte, João Octaviano, receberam o cônsul-geral da Espanha em São Paulo, Ángel Días
de Tuesta, e os diretores da
Abertis Francisco José Aljaro,
André Dorf, Linomar Deroldo e
Sergi Loughney Castells. O assunto da reunião foi o desenvolvimento da logística no território paulista.
Durante o encontro, realizado na sede Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
(SIMA), foi debatido ainda o
projeto Novo Pinheiros. “Ficamos honrados e felizes com a
presença do cônsul para discu-

tir e fortalecer nossa parceria
com o país amigo, nesse momento em que estamos conversando sobre as soluções e o futuro de São Paulo”, salientou
Marcos Penido.
Na avaliação do secretário
João Octaviano, o Estado passa
por um momento de transformação e inovação. “O Governador
João Doria tem nos incentivado
a pensar grande e a buscar boas
parcerias para gerar emprego e
renda para população. Estamos
com um chamamento aberto de
concessão da chegada da Rodovia Raposo Tavares à Marginal
Pinheiros”, ressaltou.
Compromissos
Atualmente, a empresa Aber-

tis possui 51% da Arteris, companhia que administra quatro
concessionárias estaduais que
atuam no interior paulista: Autovias, Centrovias, Intervias e
ViaPaulista.
“Para o nosso setor, que vive
pensando em 20, 30 anos, o mais
importante e fundamental é ter
regras claras e soluções de conflitos rápidas para dar segurança
e seguirmos com nossos compromissos de investimentos nas
rodovias”, afirmou o CEO da
Abertis, Francisco José Aljaro.
“Estamos empenhados em
seguir investindo no longo prazo. Precisamos mostrar nossa
competência para continuar
atuando tanto nas rodovias federais quanto estaduais”, des-

tacou André Dorf, da Abertis.
Além de estradas da malha estadual, a empresa administra as
rodovias federais Régis Bittencourt e Fernão Dias, que passam por São Paulo.
Ainda durante a reunião, Marcos Penido apresentou o programa Novo Pinheiros com as
ações de desassoreamento, tratamento da água dos afluentes,
resíduos sólidos, revitalização
das margens e atratividade da
região para novos investimentos. “Estamos fazendo
um trabalho sério, sem pirotecnia, com muita engenharia, atacando na causa. Por
isso, nós acreditamos que vamos conseguir”, completou o
secretário.

CGE decreta estado de atenção para
baixa umidade do ar em São Paulo
A tarde de quinta-feira (12)
iniciou com termômetros na
casa dos 33,7°C e índices de
umidade do ar abaixo dos 30%,
o que justificou a decretação do
estado de ATENÇÃO para baixa
umidade do ar em toda a capital
paulista pela Defesa Civil do
Município, desde 11h35. As temperaturas ainda continuam subindo e devem superar facilmente os
34°C, enquanto os percentuais de
umidade podem ficar abaixo dos
20% nas próximas horas em algumas regiões da cidade.
A propagação de uma frente
fria de fraca atividade afastada da
costa de São Paulo, irá provocar
aumento de nebulosidade, mudança na direção dos ventos,
que passam a soprar de sul/

sudeste no fim do dia. Não
se descarta a ocorrência de
algumas rajadas de vento e
chuviscos isolados nas regiões mais próximas do litoral. O tempo seco e estável
dificulta a dispersão de poluentes e favorece a formação
de queimadas, o que prejudica a
qualidade do ar nos grandes centros urbanos.
Tendência para os próximos dias:
O bloqueio atmosférico imposto pela massa de ar seco que
predomina sobre o interior do
país segue impedindo que os sistemas frontais cheguem ao litoral paulista com força para provocar chuvas generalizadas. Entretanto, a propagação de uma frente fria

de fraca atividade pelo oceano
deve amenizar um pouco o tempo
seco e o calor até o próximo sábado (14). No domingo (15) volta a fazer calor em São Paulo.
Na sexta-feira (13), os ventos úmidos que passam a soprar
do mar em direção à costa paulista provocam aumento de nuvens e chuviscos ocasionais na
madrugada, que deverá registrar
temperatura média de 16°C. A
maior quantidade de nuvens não
permite a expansão livre da s
temperaturas no decorrer do dia.
A máxima deve ficar em torno
dos 22°C, amenizando desta forma o forte calorão registrado
nos últimos dias. Os índices de
umidade do ar se elevam, onde
os menores valores oscilam em

torno dos 60%. No período da
noite não se descarta a ocorrência de garoa de forma isolada,
em decorrência da circulação
marítima provocada pela alta
pressão atmosférica sobre o
oceano.
O sábado (14) será marcado
por um amanhecer com sol entre muitas nuvens e termômetros
por volta dos 16°C. No decorrer do dia a temperatura máxima
apresenta discreta elevação e
atinge os 25°C, enquanto as taxas de umidade do ar oscilam
entre 50% e 90%. O dia termina
com variação de nebulosidade e
ventos soprando do quadrante
sul/sudeste, mas sem previsão
de chuvas para a Capital e Grande São Paulo.
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Quase 10 milhões de pessoas usarão
dinheiro do FGTS para pagar dívidas
Quase 10 milhões de brasileiros, cerca de 38% dos que
pretendem utilizar o recurso liberado do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), vão
usar o dinheiro para quitar dívidas, mostra pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) e do Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Segundo a pesquisa, 45%
dos beneficiários têm interesse
em fazer o saque, que começa
nesta sexta-feira (13).
A pesquisa foi feita com 800
consumidores de ambos os sexos, de todas as classes sociais
e acima de 18 anos em 12 capitais que, juntas, somam aproximadamente 80% da população
brasileira. A margem de erro é
de no máximo 3,4 pontos percentuais para um intervalo de
confiança de 95%.
Um terço dos beneficiários
(33%) deve guardar ou investir
o dinheiro sacado, 24% vão usar
o recurso em despesas básicas
do dia a dia e 17% pretender fazer compras em supermercados.

A pesquisa revela ainda que 13%
pretendem fazer compras de produtos e serviços e 10% querem
antecipar o pagamento de compras que não estão em atraso.
Em relação às dívidas que o
beneficiário pretende quitar, o
cartão de crédito é o mais citado
(42%) na pesquisa. Depois estão
as contas atrasadas de telefone
(20%), contas de luz (18%), água
(16%), empréstimos bancários
(16%) e empréstimos com parentes ou amigos (16%). Em média,
42% dos beneficiários das contas
do FGTS têm dívidas que não superam R$ 1 mil.
Para o presidente do SPC
Brasil, Roque Pellizzaro Junior,
a liberação do saque do FGTS é
importante para aquecer a economia, pois, mesmo que grande
parte dos recursos seja direcionada para sanar dívidas, isso recuperará o crédito dos consumidores. “Esse dinheiro poderá ser
utilizado nas obrigações mais
urgentes do consumidor, como
limpar o nome ou para necessidades do dia a dia. Livre das dí-

vidas, o consumidor poderá retornar ao mercado de crédito,
reaquecendo as vendas no varejo”, estimou Pellizzaro em nota.
Interesse
O levantamento aponta que
45% dos trabalhadores que têm
direito ao saque pretendem retirar os recursos do FGTS assim
que estiverem disponíveis na
conta, principalmente as mulheres (52%). Para 43%, não há interesse em fazer o saque no
momento.
Entre os que não pretendem
retirar o dinheiro, 60% preferem
deixar o dinheiro guardado no
caso de demissão, pois avaliam
que essa quantia fará falta no futuro; 30% consideram o limite
de R$ 500 muito baixo para valer a pena; 19% preferem deixar
o saque para a aposentadoria e
6% querem evitar a burocracia
e as longas filas nas agências
bancárias para fazer a retirada.
Saque-aniversário
Apenas 19% pretendem ade-

rir à nova modalidade – saqueaniversário – disponibilizada
pelo governo federal a partir
de abril de 2020. Para 64%, a
intenção é abrir mão da possibilidade de sacar todos os
anos uma parte do benefício
e deixar para retirar os recursos apenas em caso de demissão. Cerca de 17% estão indecisos.
Nessa modalidade, o trabalhador pode resgatar uma parcela do Fundo de Garantia todos os
anos, sempre no mês do seu aniversário. O valor a ser resgatado
depende da quantia que cada pessoa tem guardada.
Quem adere a esse tipo de
resgate, abre mão do direito de
receber toda a quantia que
tem no FGTS de uma vez em
caso de demissão. Nesse
caso, terá direito a 40% do
valor depositado, que é a multa paga pelo empregador.
Além disso, caso queira voltar ao modelo antigo, o trabalhador terá de aguardar dois
anos. (Agencia Brasil)

Caixa estende horário de
atendimento hoje e abre no sábado
As agências da Caixa Econômica Federal vão abrir no próximo sábado, das 9h às 15h, para
liberação do saque de até R$ 500
em contas do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS).
A Caixa também vai trabalhar
com horário estendido por duas
horas, nesta sexta-feira (13),
início do saque, e nas próximas
segunda (16) e terça-feira (17).
Assim, as agências, que normalmente abrem às 11h, vão iniciar o atendimento às 9h. Aquelas que abrem às 10h, iniciarão
os trabalhos às 8h e as que abrem
às 9h, atenderão a partir das 8h e
terão uma hora a mais ao final
do expediente. No caso de agências que abrem às 8h, serão duas

horas a mais ao final do horário
de atendimento.
“Vamos avaliar o movimento desses dias para ver se teremos que abrir mais calendários
especiais nas semanas seguintes”, disse o vice-presidente de
Distribuição, Atendimento e
Negócios da Caixa, Valter Nunes. Ele participou na quinta-feira(12) de transmissão no Facebook, juntamente com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e o
vice-presidente de FGTS da Caixa, Paulo Angelo, para tirar dúvidas sobre o saque imediato.
Depósito automático
A Caixa inicia nesta sexta-

feira(13) o pagamento dos recursos. O banco fará o depósito automático para quem tem
conta poupança no banco, seguindo calendário de mês de
nascimento.
Quem nasceu em janeiro,
fevereiro, março e abril recebe primeiro. Os próximos a
ter acesso ao saque são os
nascidos em maio, junho, julho e agosto, no dia 27 deste
mês. Em seguida, no dia 9 de outubro, será a vez os nascidos em
setembro, outubro, novembro e
dezembro.
Segundo a Caixa, cerca de 33
milhões de trabalhadores receberão o crédito automático na
conta poupança. Os clientes

do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até 30 de
abril de 2020 para informar a
decisão em um dos canais divulgados pela Caixa: site, Internet Banking ou aplicativo
no celular.
Os clientes da Caixa que têm
conta corrente podem fazer o
pedido de crédito em conta por
meio dos canais de atendimento
Para aqueles que não têm
conta poupança na Caixa, aberta
até o dia 24 de julho de 2019,
ou conta-corrente, o calendário
começa no dia 18 de outubro,
para os nascidos em janeiro, e
vai até 6 de março de 2020, para
os nascidos em dezembro.
(Agencia Brasil)

Indicador mostra alta de 2,6% no
consumo de bens da indústria em julho
O Indicador Ipea Mensal de
Consumo Aparente de Bens Industriais, que mede a demanda
interna no setor, registrou alta
de 2,6% na comparação entre os
meses de julho e junho, na série
com ajuste sazonal. Com esse
resultado, que sucedeu um recuo
de 0,2% no período anterior, o
trimestre terminado em julho
encerrou com crescimento de
1,8% na margem.
O indicador é definido como
a produção industrial doméstica,
descontadas as exportações e
acrescidas as importações.

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), entre os componentes do
consumo aparente, enquanto a
produção interna não exportada
cresceu 1,1% em julho deste
ano comparado ao mês anterior,
as importações de bens industriais registraram alta de 8,9% no
mesmo período.
As grandes categorias econômicas, em geral, apresentaram
crescimento em relação ao mês
de junho, com destaque para bens
de consumo duráveis (3,9%) e
não duráveis (2,6%). Porém, na

comparação com julho de 2018
a queda foi disseminada entre as
categorias, com destaque negativo para bens de capital (-2,9%) e
duráveis (-3%).
De acordo com o Ipea, o bom
desempenho das categorias econômicas em julho, em relação
ao mês de junho deste ano, se
refletiu nas classes de produção,
com aumento da demanda interna por bens da indústria de transformação em 2,4% em relação
ao mês de junho. A extrativa mineral também cresceu, pelo 3º
período consecutivo, com alta

de 13,3%. Do total de 22 segmentos, 16 avançaram, com destaque para equipamentos de
transportes (23,6%) e metalurgia (18,3%).
Na comparação entre julho e
o mesmo mês do ano passado,
a demanda interna por bens industriais avançou 1,2%. O trimestre terminado em julho
mostrou crescimento de 0,4%
em relação ao mesmo período
do ano passado. Na variação
acumulada em 12 meses, a demanda registrou queda de 1,1%.
(Agencia Brasil)

Dinheiro da Lava Jato deve financiar
estação de metrô no Rio
O dinheiro recuperado por
meio de acordos de leniência ou
colaboração com réus da Operação Lava Jato no Rio poderá ser
utilizado para terminar as obras da
Estação Gávea, que faz parte de um
ramal da Linha 4 do metrô. A expectativa foi transmitida pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que disse ter recebido aval do juiz Marcelo Bretas, da
7ª Vara Federal Criminal, para investir os recursos na obra, que
deveria ter ficado pronta para os
Jogos Olímpicos de 2016.
Witzel chegou a anunciar que
iria aterrar, a um custo de até R$
40 milhões, as escavações já feitas para a estação, o que despertou muitas críticas entre especialistas em mobilidade urbana.
O ramal foi projetado para se ligar, futuramente, à Estação Uruguai, na Tijuca, mudando completamente a dinâmica atual das
linhas do metrô, permitindo que
o passageiro embarque na zona
norte da cidade diretamente para
a Barra da Tijuca, sem precisar
passar por dezenas de estações,
ao longo do centro e da zona sul.
“O mais importante é que já
há consenso. Devemos prosseguir, devemos fazer a obra, de-

vemos encontrar os recursos,
que virão da Justiça Federal, provavelmente, que são objeto de
desvio. Então nada mais justo que
eles sejam ali empregados”, disse o governador, durante um
evento no Tribunal de Justiça, na
quinta-feira (12).
Witzel disse que já conversou com Bretas, que concordou
com o repasse das verbas para
serem aplicadas nas obras do
metrô, embora não se tenha ainda o valor exato a ser disponibilizado. “O doutor Marcelo Bretas disse que não sabe exatamente o valor, mas que pode ser que
chegue a R$ 1 bilhão. Mas esse
dinheiro não está depositado, ele
tem um fluxo de caixa. Existe
hoje talvez R$ 300 milhões, e
esse valor é metade para a União
e metade para o estado. Estamos
conversando com a AGU [Advocacia Geral da União], pedi a intervenção dos nossos senadores,
para conseguirmos 100% deste
valor e darmos início imediato
a essas obras. Eu acredito que,
mais alguns dias, nós vamos ter
uma solução”, declarou Witzel.
Ministério Público
Outra frente favorável à re-

tomada das obras, paralisadas
por conta de envolvimento das
construturas nos esquemas de
corrupção apontados pela Lava
Jato, é o Ministério Público
(MP), que ajuizou, na quartafeira (11), ação civil pública
(ACP) para que o governo do
estado retome os trabalhos no
local.
Segundo nota divulgada
pelo MP, o pedido é baseado
em laudo técnico produzido
pelo Núcleo Interdisciplinar
de Meio Ambiente da Pontifícia Universidade Católica do
Rio (PUC-Rio), que constatou
que a obra pode entrar em colapso, se não for retomada,
prejudicando diversos prédios
ao redor, inclusive um edifício residencial, colocando em
risco a vida dos moradores.
“Tendo como base o potencial de danos associados a um
evento de subsidência, podese esperar que uma eventual
ruptura de uma ou mais partes
das escavações da estação Gávea possam vir a provocar: (a)
desabamentos de estruturas lindeiras em fundação superficial
(Edifício Genesis da PUC-Rio
e Edifício do Juizado; (b) danos

estruturais sérios nos edifícios
da Petrobras e garagem da PUCRio e no prédio residencial adjacente, que têm suas fundações
em estacas e, em um caso mais
extremo, (c) fechamento da rua
Marquês de São Vicente”, diz o
laudo da universidade, incluído
na petição inicial.
Os promotores, com objetivo de proteger o dinheiro público, requerem que o valor das
obras não deve ultrapassar os R$
705 milhões. A ACP também
considera não ser adequada a
proposta do governo de aterrar as escavações já realizadas na Gávea. Os promotores
também destacam que já foram empregados na obra mais
de R$ 934 milhões. “Referida verba pública estaria, in
casu, literalmente sendo aterrada”, diz a petição inicial, distribuída à 16ª Vara de Fazenda
Pública da Capital.
A Justiça Federal foi procurada para confirmar a disposição
do juiz Marcelo Bretas em empregar parte das verbas recuperadas pela Lava Jato no metrô,
mas até a publicação desta matéria ainda não havia se pronunciado. (Agencia Brasil)

Pequim deixa lista das
200 cidades mais poluídas
do mundo
A qualidade do ar em Pequim melhorou nos últimos anos ao
ponto de a cidade deixar de constar na lista das 200 mais poluídas do mundo. A informação consta de estudo publicado na quinta-feira (12).
Pequim “está no caminho certo” para reduzir em 2,5% a concentração de partículas PM 2,5 - as mais finas e suscetíveis de
se infiltrarem nos pulmões -, este ano, em comparação com 2018,
segundo a AirVisual, unidade de investigação da empresa suíça
IQAir, especializada em purificadores de ar.
Entre janeiro e agosto, o nível médio de concentração das
partículas foi de 42,6 microgramas por metro cúbico de ar, comparado com 52,8 no ano passado. “Comparando há dez anos, a
diferença é ainda mais impressionante”, mostra o estudo.
“Nos primeiros oito meses de 2019, a concentração de PM2,5
fixou-se em metade do nível atingido no mesmo período de
2009”, acrescenta a pesquisa.
A China sofreu, nos últimos anos, algumas das piores ondas
de poluição no mundo, devido à alta dependência do país da queima de carvão para produção de energia.
O governo chinês deslocou, entretanto, algumas das fábricas
situadas nas redondezas de Pequim e substituiu o uso de carvão
por gás natural no fornecimento de energia para a capital, diante
da crescente pressão da opinião pública.
Apesar da melhora significativa, os níveis atuais permanecem quatro vezes acima do nível máximo de concentração recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) - 25 microgramas por metro cúbico.
Em 2018, Pequim ficou em 122º lugar entre as cidades mais
poluídas do mundo.
O país continua, porém, a ser o maior emissor de gases poluentes do mundo e o principal produtor e consumidor de carvão.
(Agencia Brasil)

Dorian: cerca de
2.500 pessoas continuam
desaparecidas nas Bahamas
“Atualmente, cerca de 2.500 pessoas [constam] do registo
de desaparecidos” devido furacão Dorian, nas Bahamas, disse o
porta-voz da Agência de Gestão de Emergências das Bahamas
(NEMA, na sigla inglesa), Carl Smith.
O responsável acrescentou que esta lista não foi comparada com
os registos governamentais das pessoas em abrigos ou deslocadas.
Na terça-feira, Carl Smith explicou que 4.500 pessoas foram
deslocadas das suas casas nas ilhas Abaco e Grande Bahama, as
mais devastadas após a passagem do furacão.
Em conferência de imprensa, o porta-voz da NEMA referiu
que a maioria teve de se deslocar para Nassau, a capital deste
arquipélago das Caraíbas.
O Dorian, que no último fim de semana deixou mais de 200
mil pessoas sem luz na costa atlântica do Canadá, devastou primeiro o arquipélago das Bahamas com chuvas torrenciais.
Segundo o primeiro-ministro do arquipélago, Hubert Minnis, 60% de Marsh Harbour, a principal cidade de Ábaco ficou
destruída. (Agencia Brasil)

Abate de bovinos e suínos cresce
no segundo trimestre no país
O abate de bovinos e suínos
cresceu no segundo trimestre
deste ano no país, tanto na comparação com o primeiro trimestre quanto em relação ao segundo trimestre de 2018. Os dados
do setor pecuário foram divulgados na quinta-feira (12) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O total de bois, vacas e novilhos abatidos no segundo trimestre deste ano chegou a 8,04 milhões de animais, 1,4% a mais
do que no trimestre anterior e
3,5% superior ao segundo trimestre do ano passado.
No segundo trimestre deste
ano, foram abatidos 11,39 milhões de porcos, ou seja, 0,9% a
mais do que no trimestre anterior e 5,2% a mais do que no se-

gundo trimestre de 2018.
Já o total de frangos abatidos
(1,42 bilhão de animais) também cresceu em relação ao ano
anterior (3,4%), mas caiu em
relação ao primeiro trimestre
deste ano (-0,9%).
Outros dados
A aquisição de leite somou
5,85 bilhões de litros no segundo trimestre de 2019, uma alta de
6,9% em relação ao mesmo período do ano passado e uma queda de 5,8% na comparação com
o primeiro trimestre deste ano.
A produção de ovos (942,45
mil dúzias) foi superior em 7,2%
ao volume do mesmo período do
ano passado e em 1,9% na comparação com o primeiro trimestre deste ano. (Agencia Brasil)

Bancos aumentam projeção de
déficit das contas públicas
Instituições financeiras consultadas pelo Ministério da Fazenda aumentaram a previsão
para o resultado negativo das
contas públicas, neste ano. A estimativa do déficit primário do
Governo Central, formado por
Tesouro Nacional, Previdência
Social e Banco Central, passou de
R$ 103,217, em agosto, para R$
104,068 bilhões. Mesmo assim,
a estimativa está abaixo da meta
de déficit perseguida pelo governo de R$ 139 bilhões. O resultado primário é formado por receitas menos despesas, sem considerar os gastos com juros.
Os dados constam da pesquisa Prisma Fiscal, elaborada pela
Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia,
com base em informações do
mercado financeiro.
Para 2020, a estimativa das
instituições financeiras é de um

déficit de R$ 70,875 bilhões, contra R$ 70 bilhões previstos em
agosto. A meta de déficit primário para 2020 é R$ 124,1 bilhões.
A previsão para as despesas
passou de R$ 1,412 trilhão para
R$ 1,408 trilhão em 2019, e foi
mantida em R$ 1.473 trilhão em
2020. A previsão para as receitas líquidas foi alterada de R$
1,307 trilhão para R$ 1,3 trilhão,
neste ano, e de R$ 1,398 trilhão
para R$ 1,391 trilhão, em 2020.
A pesquisa apresenta também a projeção para a dívida bruta do Governo Central, que, na
avaliação das instituições financeiras, deve ficar em 78,5% do
Produto Interno Bruto (PIB, a
soma de todas as riquezas produzidas pelo país), neste ano, a mesma previsão anterior. Para 2020,
a estimativa ficou em 79,7% do
PIB, ante 80% previstos no mês
passado. (Agencia Brasil)
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Ministério da Saúde antecipa
campanha de combate ao Aedes aegypti
Prefeitos apoiam
PEC paralela
da Previdência
Representantes da Frente
Nacional dos Prefeitos (FNP)
manifestaram satisfação após
encontro com o presidente do
Senado, Davi Alcolumbre
(DEM-AP), ao serem informados que a proposta de emenda
à constituição (PEC) paralela
à reforma da Previdência prevê a adesão automática de municípios à reforma assim que a
lei ordinária for aprovada pelas assembleias estaduais.
“Saímos muito contentes
daqui. Vota-se a PEC da Previdência, aquela já aprovada na
Câmara [dos Deputados], e 15
dias depois vota-se a PEC paralela. E essa PEC terá a se-

guinte condição: os governadores aprovam por lei ordinária a reforma previdenciária e
os municípios não precisarão
fazer lei. O que for aprovado
valerá para todas as cidades”,
explicou o presidente da FNP,
Jonas Donizette.
Segundo o texto da PEC
133/2019, a PEC paralela, tudo
que for aprovado pelas assembleias legislativas também valerá para os municípios. Caso os
prefeitos queiram desfazer a
adoção integral da reforma, eles
deverão apresentar às câmaras de
vereadores e aprovar, em até um
ano, uma lei ordinária tratando
do assunto. (Agencia Brasil)

Novo presidente da
Ancine terá perfil
conservador,
diz ministro
O governo ainda não fechou um nome para a presidência da Agência Nacional de
Cinema (Ancine), mas a pessoa terá um perfil conservador
como o governo. A afirmação
é do ministro da Cidadania,
Osmar Terra, ao comentar as
declarações do presidente Jair
Bolsonaro de que o novo presidente da agência reguladora
deveria ser evangélico.
“Esse governo é conservador nos costumes e liberal na
economia. Então tem que ter
um perfil, já estamos indicando uma pessoa para a Ancine,
vai vagar uma diretoria agora
em outubro e será indicada outra pessoa e vamos ver quem é
o melhor nome pra isso”.
Ele lembrou que a Ancine
é formada por quatro diretorias e o presidente é escolhido entre os ocupantes. Terra
confirmou que para uma vaga
já foi indicada a diplomata de
carreira do Itamaraty Paula
Alves de Souza.
Sobre a previsão orçamentária do Fundo Setorial do Audiovisual para 2020 ser 43%
menor do que o deste ano, o
ministro afirmou que uma proposta orçamentária só vai ser
definida após reunião do Conselho Superior de Cinema, que
deve ocorrer na semana que
vem. “Nós estamos reorganizando o setor, por enquanto
tem propostas, não tem corte
nenhum”.
Congresso no Rio
Osmar Terra conversou
com a imprensa após partici-

par da abertura do 25º Congresso da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e
outras Drogas, que acontece
no Rio de Janeiro até sextafeira (13). Na palestra, ele reforçou que a política do governo federal é baseada na
ideia de que há uma epidemia
de uso de drogas no país e defendeu tratamentos focados
em comunidades terapêuticas
e na abstinência. Ele se posicionou fortemente contrário à
regulamentação, inclusive
medicinal, de derivados da
maconha.
O Ministro reforçou também que apesar dos contingenciamentos, os programas sociais do governo continuam e
que neste ano os beneficiários do Programa Bolsa Família receberão 13ª parcela. Ele
anunciou uma parceria com o
Sistema S para a oferta de cursos de formação para jovens
de famílias beneficiadas pelo
programa.
“Nós estamos vendo de que
maneira a gente pode trazer
esse público do Bolsa Família para o mundo do trabalho,
emprego e renda. Estamos começando agora uma grande parceira com o Sistema S, para capacitação profissional, temos
R$ 4,7 bilhões no Banco Central, em depósito compulsório,
para microcrédito pros jovens.
Nós vamos focalizar nos jovens
do Bolsa Família, nós temos
4,6 milhões de jovens do incluídos no programa que não trabalham nem estudam”, explicou. (Agencia Brasil)

Se todos dedicarem apenas
10 minutos por dia para verificar se existe algum tipo de depósito de água no quintal ou dentro de casa será possível reduzir
os casos de dengue, chikungunya
e zika no Brasil, diz o Ministério da Saúde, que lançou na quinta-feira (12) a campanha de
combate ao Aedes aegypti,
mosquito responsável pela
transmissão dessas doenças. O
objetivo é conscientizar a população e convocar: “E você?
Já combateu o mosquito hoje?
Proteja sua família.”
Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o
papel da sociedade é fundamental no combate ao mosquito.
“Ele [mosquito] fica sempre
atrás do ser humano, que é fonte
única de alimentação dele”, diz.
O mosquito consegue se distanciar apenas 50 metros do local
onde nasce, por isso, os ovos são
colocados perto de casas e de
outros locais onde haja presença de seres humanos.
As ações para impedir a
reprodução do Aedes aegypti já
são conhecidas pela população:

tampar tonéis e caixas d’água,
manter as calhas sempre limpas,
limpar ralos e cobrí-los com tela
e colocar areia em vasos de plantas, entre outras. “Não é tanto o
problema de informação, mas a
capacidade dessa informação
fazer indução de comportamento e trazer responsabilidade sobre a doença”, disse Mandetta.
De acordo com o Ministério da Saúde, as ações devem
ser diárias, todos devem usar
alguns minutos do dia para verificar se existe acúmulo de
água em casa, no ambiente de
trabalho e de estudos.
A campanha será veiculada na
televisão, no rádio, na internet e
em outros meios de comunicação. Ao todo serão usados R$ 12
milhões. O governo federal pretende também mobilizar os governos estaduais e municipais,
que receberão repasses no âmbito do Programa de Vigilância
em Saúde, para o qual está previsto o orçamento de R$ 1,8 bilhão neste ano.
A campanha, que costuma ser
lançada no fim do ano, foi antecipada em 2019, para que haja

uma mobilização maior ainda no
período de seca. Há também a
preocupação com a possibilidade de maior circulação do chamado sorotipo 2 da dengue.
O vírus da dengue apresenta
quatro sorotipos, em geral, denominados DENV-1, DENV-2,
DENV-3 e DENV-4. Segundo o
Ministério da Saúde, os sorotipos 1 e 4 predominaram nos últimos anos. As pessoas que entraram em contato com algum
desses tipos tornam-se imunes
a eles. Como o sorotipo 2 não
circula no Brasil há algum tempo, mais pessoas podem ficar
doentes. Além disso, podem aumentar os casos mais graves, de
dengue hemorrágica, acrescentou o ministério.
“O que temos é que deixar
claro que temos mais um verão
para não baixar a guarda. É questão de atitude. O que se pode fazer está do lado da sua casa, do
lado do seu ambiente de trabalho”, enfatizou Mandetta.
Casos no Brasil
De acordo com o Ministério
da Saúde, de 30 de dezembro de

2018 a 24 de agosto deste ano,
foram registrados 1.439.471
casos de dengue em todo o país.
A média é 6.074 casos por dia e
representa um aumento de
599,5%, na comparação com
2018. No ano passado, o período somou 205.791 notificações.
Atualmente, a taxa de incidência da dengue no país é 690,4
casos a cada 100 mil habitantes.
No total, 591 pacientes com a
doença morreram, neste ano, em
decorrência de complicações do
quadro de saúde.
Em relação à febre chikungunya, o levantamento do ministério mostra que, ao todo, os
estados contabilizavam, até o final de agosto deste ano, 110.627
casos, contra 76.742 do mesmo
período em 2018.
De 2018 para 2019, o total
de casos de zika saltou de
6.669 para 9.813, gerando
uma diferença de 47,1% e alterando a taxa de incidência
de 3,2 para 4,7 ocorrências a
cada 100 mil habitantes. Neste ano, o zika vírus foi a causa da morte de duas pessoas.
(Agencia Brasil)

Pais de Marielle são contrários à
federalização das investigações
Os pais da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), morta no
dia 14 de março de 2018, são
contrários à federalização das
investigações do crime que provocou também a morte do motorista Anderson Gomes. Para o
pai de Marielle, Antônio Francisco Silva Neto, a transferência das investigações para o âmbito federal é desnecessária,
após um ano e meio de condução do caso pelas autoridades do
Rio de Janeiro. Ele questionou
a proposta de federalização feita pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge faltando
pouco tempo para ela deixar o
cargo.
“Por que vai para a esfera federal começar um inquérito que
já tem esse longo período de investigação? Acho que não é necessário. Nós acreditamos nas
autoridades no Rio de Janeiro,
que já deram passo importante
na prisão dos dois envolvidos.
Por que agora, no final do mandato dela, pedir a federalização?
Não vejo necessidade. Confiamos no pessoal do Rio de Janeiro, que já têm envolvimento com
o pessoal da Polícia Federal na
investigação. Se ela tinha esse interesse, deveria ter feito o pedido
antes e não no final do seu mandato”, disse durante uma entrevista na sede da Anistia Internacional Brasil, na zona sul do Rio.
A advogada Marinete Silva,
mãe de Marielle, reforçou o argumento. Segundo a mãe, a federalização não faz sentido no
momento e seria um processo
mais doloroso para as famílias.
“Não tem por que sair. Até porque, isso indo para a esfera federal hoje, a gente não sabe na
mão de quem vai cair este processo.”
“Se tem uma investigação há
um ano e seis meses, integrada
com a Polícia Federal, não há por

que sair do estado onde aconteceu todo o crime para ir à esfera
federal”.
Conforme a diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck, o que deve
existir é uma integração das autoridades envolvidas com poderes investigativos. “Nós não opinamos quem deve estar à frente
da investigação. O que nós dizemos é que quem quer que seja
tem que trabalhar de forma integrada e cooperada para trazer as
respostas o quanto antes”, disse.
Ofícios
Ainda na entrevista de quinta-feira (12), a Anistia Internacional divulgou os textos de dois
ofícios, um encaminhado ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o outro ao procurador-geral de Justiça, José
Eduardo Gussem. Nos ofícios,
a entidade cobra informações
atualizadas sobre as investigações do crime e informa que,
após seis meses das reuniões
com as autoridades para tratar do
crime, quando foi firmado o
compromisso de aplicação de
recursos e esforços para descobrir os mandantes, “não houve
evoluções significativas, gerando dúvidas sobre a prioridade
dada pelo governo a este caso”,
como aponta o texto encaminhado a Witzel.
De acordo com a diretora
executiva da Anistia Internacional Brasil, a entidade vai continuar com a cobrança até que sejam identificados os autores do
crime. “Nós não vamos parar até
que essas respostas venham. Não
vamos parar até que o governador do estado do Rio de Janeiro, até que o procurador do estado do Rio de Janeiro, que as
autoridades responsáveis nos tragam a informação com as pro-

vas suficientes sobre quem mandou matar e por que mandou
matar. Também não vamos descansar até que essas pessoas sejam levadas à Justiça e sofram o
julgamento justo e sejam responsabilizadas. Esse é o compromisso da Anistia Internacional. O que a gente quer reiterar
aqui hoje é isso. A morosidade
não é resposta. O silêncio não é
resposta”, apontou.
Para Jurema Werneck, cabe
às autoridades responder quem
são os mandantes e elas têm a
obrigação de dizer se o procedimento aplicado na investigação está certo. “Do nosso ponto
de vista, o que precisamos saber
é quem mandou matar e por que
e também se tudo que foi feito
foi de forma adequada. Nós não
vamos discutir se foi esse ou
aquele. Não cabe a nós. Cabe às
autoridades envolvidas e encarregadas das investigações vir a
público e dizer se todas as matérias [jornalísticas], que saíram
ao longo do tempo, são verdadeiras”, disse.
Em resposta à solicitação
da Agência Brasil de uma declaração do governo do estado
sobre o ofício encaminhado pela
Anistia ao governador, a Secretaria de Estado de Polícia Civil,
escolhida para atender ao pedido,
informou que “a investigação está
sob sigilo”. Já o Ministério Público não respondeu até o momento da edição desta matéria.
Dezoito meses
O crime completa um ano e
meio no próximo sábado (14).
Para o pai de Marielle, é muito
tempo sem respostas sobre os
autores da morte da filha e do
motorista Anderson. “[São] 538
dias do assassinato da minha filha. Desde o início, nossas perguntas são as mesmas. Quem
mandou matar Marielle e por

quê? Dois indivíduos estão presos e esperamos que sejam levados a júri e condenados exemplarmente, porque, se não forem
condenados os assassinos e os
mandantes, para nós será uma decepção muito grande, para a sociedade nacional e internacional
da mesma forma. É inadmissível
que uma defensora dos direitos
humanos seja assassinada nos
dias de hoje no Brasil e com
toda tecnologia que temos não
serem descobertos os mandantes”, afirmou Antônio Francisco.
Na visão da mãe da vereadora, apesar do tempo sem a solução do crime, não é possível perder a esperança de que o caso vai
ser resolvido. “Não posso deixar de ter esperança de saber
quem mandou matar a minha filha. A gente tem que ter esperança sempre. Independente da minha dor profunda”, contou.
A diretora da Anistia afirmou
que, durante todo esse tempo,
várias vezes autoridades indicaram que a solução do caso estava
próxima, mas não foi isso que
ocorreu. “Em diferentes momentos recebemos das autoridades
essas informações. Em todos os
momentos das autoridades não
estavam falando a verdade como
a gente vê até agora”.
Marinete Silva está confiante também na audiência, prevista para o dia 4 de outubro, com
o policial militar reformado
Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio
Queiroz, apontados como suspeitos de participar dos assassinatos e presos em unidade federal no Norte do país. “Não quer
dizer que eles vão delatar diretamente quem mandou, mas a
gente já tem alguma coisa para
que sejam levados a júri e a [pode
ser que a] gente tenha alguma
coisa mais concreta em relação
à morte da minha filha”, disse.
(Agencia Brasil)

Participantes do Enem poderão
usar identidade vencida
Participantes do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) poderão usar documentos vencidos para identificação nos dias do exame. Essa
é uma novidade na aplicação
deste ano.
De acordo com o Ministério da Educação (MEC), esses
documentos, no entanto, devem
ser originais e conter foto. Cópias simples, autenticadas em
cartório ou documentos sem
foto não serão aceitos pelos
aplicadores.
Todos os candidatos inscritos no Enem deverão apresentar um documento de identificação para fazer as provas. O
MEC alerta que quem apresentar a via original do documento oficial de identificação que
esteja danificada, ilegível, com
foto infantil ou que inviabilize
a sua completa identificação,
ou de sua assinatura, poderá realizar o Enem, desde que se

submeta à coleta de dado biométrico, de informações pessoais e da assinatura em formulário oferecido pelo aplicador.
Participantes que perderem
ou tiverem o documento roubado ou furtado deverão apresentar boletim de ocorrência,
expedido por órgão policial há,
no máximo, noventa dias do
primeiro domingo do exame.
Os candidatos também terão
que se submeter à coleta de
dados e assinatura de formulário para fazer o exame.
Somente serão aceitos documentos físicos. Documento
digital em aparelho de celular
não poderá ser usado como
identificação. Um dos motivos,
de acordo com a pasta, é que o
documento precisará ficar visível na mesa do candidato durante o exame. Por questão de segurança, o celular será desligado, gu ardado e lacrado dentro
da sala de prova.

O Enem 2019 será realizado nos dias 3 e 10 de novembro, em 1.727 municípios brasileiros. Mais de 5 milhões de pessoas farão o exame, em 14 mil locais de aplicação de provas.
Quem já concluiu o ensino
médio ou vai concluir este ano
pode usar as notas do Enem
para se inscrever no Sistema de
Seleção Unificada (Sisu), que
oferece vagas em instituições
públicas de ensino superior. Os
estudantes podem ainda concorrer a bolsas de estudo pelo
Programa Universidade para
Todos (ProUni) e ser beneficiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Veja a lista completa dos
documentos aceitos no Enem
2019:
Cédulas de identidade (RG)
emitidas por Secretarias de
Segurança Pública, Forças Ar-

madas, Polícia Militar e Polícia Federal;
Identidade expedida pelo
Ministério da Justiça e Segurança Pública para estrangeiros,
incluindo refugiados;
Carteira de Registro Nacional Migratório;
Documento provisório de
Registro Nacional Migratório;
Identificação fornecida
por ordens ou conselhos de
classes que por lei tenha validade como documento de
identidade;
Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27
de janeiro de 1997;
Certificado de Dispensa de
Incorporação;
Certificado de Reservista;
Passaporte;
Carteira Nacional de Habilitação com fotografia;
Identidade funcional de
acordo com o Decreto 5.703/
2006. (Agencia Brasil)
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INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA “TEN YAD”
CNPJ 69.127.793/0001-00 - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2018
ATIVO
Circulante
Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações Financeiras
Créditos a Recuperar

2017

2018

3.202,68
182.935,21
134.973,24
243.329,44

8.534,70
63.581,53
1.231.778,33
190.584,34

Total do Ativo Circulante

564.440,57

1.494.478,90

Não Circulante
Realizável a Longo Prazo

60.811,10

86.771,34

Imobilizado
( - ) Depreciação Acumulada
Total do Ativo Permanente

31.173.699,47
-4.799.020,16
26.374.679,31

35.798.661,68
-5.273.463,97
30.525.197,71

Total do Ativo

26.999.930,98

32.106.447,95

PASSIVO Circulante
2017
Fornecedores
449.345,87
Empréstimos
171.499,43
Obrigações sociais a recolher
37.570,93
Obrigações tributárias
27.900,24
Provisões Trabalhistas
291.332,88
Credores Diversos
0,00
Receita Diferida
0,00
Total do Passivo Circulante
977.649,35
PASSIVO Não Circulante
Exigivel a Longo Prazo
2.942.842,04
Patrimônio Líquido
Patrimônio social
22.306.255,28
Déficit Acumulado
-1.934.425,28
Fundo para imobilização
2.054.085,60
Ajuste de Exercícios Anteriores
621.388,73
Subvenções Bom Prato
100.000,00
Superávit/Déficit do exercício
-67.864,74
Total do Patrimônio Líquido
23.079.439,59
Total do Passivo
26.999.930,98

2018
490.135,99
21.858,85
40.983,21
29.863,38
297.996,46
128.798,14
248.880,62
1.258.516,65
5.877.235,56
24.163.823,23
-1.941.617,07
2.316.517,65
0,00
660.715,78
-228.743,85
24.970.695,74
32.106.447,95

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
2017
2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Superávit (Déficit) do Período
(67.865)
(228.744)
Ajustes por:
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores
470.773
( + ) Baixa do Ativo Imobilizado
(621.389)
27.896
( + ) Depreciação
471.693
517.967
( + ) Amortização
121.460
53.583
( + ) Fundo para Imobilização
1.750.000
2.120.000
(+/-) Provisões Trabalhistas
59.012
6.664
Superávit (Déficit) Ajustado
2.183.685
2.497.366
Aumento (Diminuição) nos Ativos
Créditos a Recuperar
(103.082)
52.745
Realizavel a Longo Prazo
(26.638)
(129.721)
(25.960)
26.785
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes
Fornecedores de Bens e Serviços
96.742
40.790
Obrigações Sociais e Tributárias
(2.531)
5.375
Subvenções e Assistências Governamentais
(86.779)
Receita Diferida
248.881
Exigivel a Longo Prazo
2.841.655
2.849.088
2.934.394
3.229.441
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais
4.903.052
5.753.591
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Recursos Recebidos pela Venda de Bens
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo
(5.475.455)
(5.475.455)
4.749.964) (4.749.964)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento
(5.475.455)
(4.749.964)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Recebimentos de Empréstimos
(215.708)
(20.842)
Outros Recebimentos por Financiamentos
Pagamentos de Empréstimos
Pagamentos de Arrendamento Mercantil
(215.708)
(20.842)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos
(215.708)
(20.842)
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa
(788.111)
(982.784)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período
1.109.222
321.111
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período
321.111
1.303.895
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO. EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
PATRIMONIO
FUNDO PARA
AJUSTES DE
SUPERÁVIT /
TOTAL DO
SOCIAL
IMOBILIZAÇÃO
AVALIAÇÃO
DÉFICIT PATRIMÔNIO
PATRIMONIAL
LÍQUIDO
SALDOS INICIAIS EM 31/12/2015
18.517.582
3.100.000
0
-691.051
20.926.532
AJUSTES DE AXERCÍCIOS ANTERIORES
0
0
0
470.773
470.773
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERIODO
0
0
0
-67.865
-67.865
REVERSÃO DE FUNDO DE IMOBILIZAÇÃO
2.795.914
2.795.914
0
0
0
FUNDO DE IMOBILIZAÇÃO
0
1.750.000
0
0
1.750.000
TRANSFERENCIAS DE SUPERÁVIT DE
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO
-220.278
0
0
220.278
0
SALDOS FINAIS EM 31/12/2016
21.093.219
2.054.086
0
-67.865
23.079.440
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0
0
0
0
0
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERIODO
0
0
0
-228.744
-228.744
REVERSÃO DE FUNDO DE IMOBILIZAÇÃO
1.857.568
-1.857.568
0
0
0
FUNDO DE IMOBILIZAÇÃO
0
2.120.000
0
0
2.120.000
TRANSFERENCIAS DE SUPEÁVIT DE
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO
-67.865
0
0
67.865
0
SALDOS FINAIS EM 31/12/2016
22.882.922
2.316.518
0
-228.744
24.970.696

ISEC SECURITIZADORA S.A
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 – NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA
33ª E 34ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) das 33ª e 34ª Série da 4ª Emissão da Isec
Securitizadora S.A (“Emissora” e “Emissão”), Vórtx DTVM LTDA (“Agente Fiduciário”), e os representantes da
Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGCRI”), a
ser realizada, em primeira convocação, em 01 de outubro de 2019, às 10 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123,
Itaim Bibi, CEP 04533-004, Cidade e Estado de São Paulo, a ﬁm de, nos termos da cláusula 16.10 do Termo
Securitização de Créditos Imobiliários da 33ª e 34ª Séries da 4ª Emissão (“Termo de Securitização”), deliberar e/
ou discutir sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a decretação, ou não, do vencimento antecipado da Escritura de
Emissão de Debênture da Hesa 67 e da Escritura de Emissão de Debênture da Hesa 112, ambas emitidas em 31
de maio de 2019, pelas Hesa 67 – Investimentos Imobiliários S.A. e Hesa 112 - Investimentos Imobiliários S.A.
(“Debêntures” e “Devedoras”) no valor de R$ 52.002.636,06 (cinquenta e dois milhões, dois mil, seiscentos
e trinta e seis reais e seis centavos) e de R$ 73.380.641,84 (setenta e três milhões, trezentos e oitenta mil,
seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) respectivamente, e, consequentemente dos CRI, em
razão do descumprimento, por parte da Devedora, das obrigações não pecuniárias prevista na cláusula 6.1, item
“f” das Debêntures; (ii) em caso de não decretação do vencimento antecipado, aprovar a prorrogação do prazo
de registro das Alienações Fiduciárias dos Imóveis constantes nos respectivos Instrumentos celebrados entre as
Devedoras e a Emissora a ser deﬁnido pelos Investidores presentes na AGCRI; (iii) Autorizar a Securitizadora e o
Agente Fiduciário a ﬁrmarem todos e quaisquer documentos relacionados às deliberações acima, inclusive os
aditamentos necessários aos documentos do CRI, bem como, praticar todos os atos necessários para efetivação.
A Securitizadora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que quórum de instalação da assembleia em
primeira convocação é de no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação e, em segunda
convocação com qualquer número. Todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em
qualquer convocação subsequente, por 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação detidos pelos
Titulares de CRI presentes, nos termos da Cláusula 16.9 do Termo de Securitização. Os titulares dos CRI poderão
se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada
de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a
veriﬁcação dos poderes. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma ou abono
bancário do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Para que a veriﬁcação de quórum seja feita
com certa celeridade e de modo eﬁcaz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para
representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Emissora e ao Agente Fiduciário: (i) por
e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br, juridico@isecbrasil.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br; ou (ii)
enviados diretamente à Securitizadora em sua sede, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação
à data de realização da assembleia, devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do
respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail
à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 12 de setembro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
2017
2018
Receitas ordinárias
R$
R$
Doações recebidas
12.457.589,07 14.559.221,16
Convênios Governamentais
3.065.024,74
3.392.637,90
Trabalho Voluntário
1.522.640,00
1.643.440,00
Atividades geradoras de renda
1.590.475,96
1.442.675,22
Total das Receitas ordinárias
18.635.729,77 21.037.974,28
Receitas Financeiras
Receitas financeíras
67.893,09
65.339,19
Total das Receitas financeiras
67.893,09
65.339,19
Receitas extraordinárias
Receitas venda ativo
0,00
48.104,16
Total das Receitas extraordinarias
0,00
48.104,16
Total de Receitas do exercício
18.703.622,86 21.151.417,63
Custo assistencial
Serviços de Proteção Basica
-6.434.943,28 -7.182.731,55
Espaço de Convivência e
Refeitório Comunitário
-1.472.562,41 -1.907.967,36
Refeição Sobre Rodas
-2.276.804,53 -2.619.834,61
Refeição Em Domicilio
-1.156.742,58 -1.234.288,02
Programa de Ação Social
-1.528.833,76 -1.420.641,56
Serviços de Proteção Especial
-212.935,67
-295.031,20
CAP - Centro de Acolhimento
Provisório
-212.935,67
-295.031,20
Total dos Custos assistenciais
-6.647.878,95 -7.477.762,75
Centro de Convivência Infantil (Berçarios)
Pessoal
-1.032.313,71 -1.093.062,32
Alimentação
-111.068,66
-136.025,01
Administrativas
-465.368,39
-450.116,29
Financeiras
0,00
-121,62
Tributárias
-92.113,57
-84.515,99
Depreciação / Amortização
-2.746,92
-369,84
Total Despesas Centros de
Convivencia Infantil
-1.703.611,25 -1.764.089,45
Restaurante Bom Prato Pessoal
-46.491,59
-50.283,75
Alimentação
-1.640.026,62 -1.777.479,82
Administrativas
-360.352,29
-425.457,96
Tributárias
0,00
-216,01
Financeiras
-1.487,70
-1.989,05
Depreciação / Amortização
-113.366,41
-129.236,83
Total Despesas Restaurante
Bom Prato
-2.161.724,61 -2.384.663,42
Despesas Ordinárias
Pessoal
-1.527.930,25 -1.528.652,21
Administrativas
-4.098.837,09 -5.530.258,37
Tributárias
-149.217,67
-41.197,84
Financeiras
-280.382,58
-91.594,14
Depreciação / Amortização
-451.905,20
-441.943,30
Total das despesas operacionais
-6.508.272,79 -7.633.645,86
Total dos Custos e Despesas
-17.021.487,60 -19.260.161,48
Superávit antes da renúncia fiscal
e do fundo de imobilizações
Isenção Previdenciária
Fundo de imobilização
INSS cota patronal
Superávit (Déficit) do Exercício

1.682.135,26
697.606,79
-1.750.000,00
-697.606,79
-67.864,74

1.891.256,15
727.897,47
-2.120.000,00
-727.897,47
-228.743,85

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
São Paulo, 27 de maio de 2019.
Walter Heuer Auditores Independentes - CRC-2SP000334/O-6 F SP.
Osmar Hermes Donato Costa - Contador - CRC – 1SP272659/O-4

São Paulo, 31 de Dezembro de 2018
Dave Weitman - CPF: 013.100.408-50
Osvaldo Catharino Moreno - CRC: TC 1SP074832/0-5
CPF.: 531.652.338-53 Contador

SERASA S.A.

NIRE: 35300062566 - CNPJ/MF: 62.173.620/0001-80
Conselho de Administração Ata de 20 de Agosto de 2019
Aos 20.08.2019, reuniu-se na sede da companhia, às 14h00, em 1ª convocação, e às 14h15, em 2ª convocação, o Conselho de Administração da Serasa S.A., com a presença dos Conselheiros Srs. José Luiz Teixeira Rossi e Valdemir Bertolo, pessoalmente, assim como do Conselheiro Sr. Anthony David Reeves, por conferência telefônica, e do Conselheiro
Sr. Lloyd Mark Pitchford, por voto escrito antecipado, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) votar a destinação do lucro líquido abrangendo a distribuição de dividendos intercalares, referentes ao período de abril a julho de
2019, e o pagamento de juros sobre o capital próprio, referentes ao período de abril a julho de 2019 e (ii) outros assuntos. Assumiu a presidência dos trabalhos o Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Presidente da
Companhia, Sr. José Luiz Teixeira Rossi, para conduzir os trabalhos, com a anuência de todos os Conselheiros presentes. Deliberado e colocado em votação o primeiro item da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade
de votos, a proposta de destinação do lucro líquido, abrangendo a distribuição dos dividendos intercalares apurados
nas demonstrações ﬁnanceiras da Serasa S.A., relativamente ao período de abril a julho de 2019, e o pagamento de juros sobre o capital próprio, referentes ao período de abril a julho de 2019, de acordo com a Proposta de Declaração de
Dividendos Intercalares e Pagamento de Dividendos Intercalares e Juros sobre o Capital Próprio datada de 08.08.2019.
Ausência justiﬁcada do Sr. Kerry Lee Williams - Presidente do Conselho de Administração, bem como do Sr. Darryl Scott
Gibson - Conselheiro. Os trabalhos foram secretariados pela Sra. Vanessa Araújo Lopes Butalla. Nada mais havendo a
tratar, o Vice-Presidente do Conselho de Administração ofereceu a palavra para quem dela quisesse fazer uso. Não havendo outras manifestações, o Vice-Presidente agradeceu aos Senhores Conselheiros o comparecimento e encerrou a
sessão, lavrando-se esta ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos. Mesa: José Luiz Teixeira Rossi – Presidente; Vanessa Araújo Lopes Butalla – Secretária. Conselheiros presentes: Sr. José Luiz Teixeira Rossi – Vice-Presidente
do Conselho de Administração; e Srs. Valdemir Bertolo, Anthony David Reeves, e Lloyd Mark Pitchford - Conselheiros.
Certiﬁco que esta é a cópia ﬁel da ata lavrada em livro próprio. Vanessa Araújo Lopes Butalla - Secretária. JUCESP
468.112/19-4 em 30/08/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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 13/
09/2019 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1EEAD - CONTRATO: 8108700403294 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1087 - HEITOR PENTEADO
ENDERECO DO IMÓVEL: , RUA MUNHOZ DE MELO, N° 480, APARTAMENTO 81, 8°
PAVIMENT O, BLOCO B , EDIFICIO SOLAR DAS ALAMEDAS , CONDOMINIO
RESIDENCIAL CLUBE VALE DO SOL, DISTRITO DE ERMELINO MATARAZZO , SÃO
PAULO-SP. CABENDDO-LHE DIREIT O A UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO
COLETIVO, DESCOBERTA PARA UM VEICULO DE PASSEIO DE FORMA
INDETERMINADA
SORAIA CAMPOS VIEIRA DA ROCHA, BRASILEIRO, BANCARIA, CPF: 115.876.43839, CI: 16191158-4 SSP/SP CASADO(A) COM COM DOMINGOS FERNANDES DA
ROCHA, BRASILEIRO, AUTONOMO, CPF 011.033.768-96 CI: 133077548 SSP/SP
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
13 - 16 - 17/09/201

Construtora Gomes Lourenço S.A. - Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF 61.069.050/0001-10 | NIRE 35.300.050.789
Assembleia Geral de Transformação - Convocação
Ficam os Senhores(a) Acionistas da Construtora Gomes Lourenço S.A - Em Recuperação Judicial, convocados para a Assembleia
Geral de Transformação que se realizará aos 20/09/2019, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Antonio Ramiro da
Silva, 250, Jardim do Lago - Cidade de São Paulo/SP, CEP 05397-000, para deliberar sobre i) a transformação do tipo jurídico da
Companhia de sociedade por ações para sociedade empresária limitada, sem solução de continuidade, e aprovação do respectivo
Contrato Social; (ii) a conversão das 70.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal representativas do capital
social da Companhia em igual número de quotas. São Paulo, 12/09/2019. Carlos André Andrioni Salgueiro Lourenço - Diretor;
Guilherme Andrioni Salgueiro Lourenço - Diretor

Sindicato das Empresas de Artes Fotográficas no Estado de São Paulo
CNPJ n.º 62.134.721/0001-41
Edital de Convocação
Convoco Assembleia Geral Eleitoral (AGEl.) p/ eleger membros dos órgãos de direção e representação do sind. p/ 18/
09/2019, 9 às 17hs na Av. Otacílio Tomanik, 685 Sl. 53 - São Paulo CEP 05363-000 Vila Polo Poli. Desempate em 26/
09/2014 mesmo horário e local. Registro de chapas em 3 dias a partir desta publicação. Informações, fichas, e registro
de chapas das 14hs às 17hs no endereço supra, onde estará o Edital de Convocação completo. AGEl. Obedecerá
ao Estatuto Sindical. Lincoln Keiji Uematsu. Presidente.
K-13/09

Sei Novo Negócio 51 Empreendimento Imobiliário Ltda. - CNPJ/MF 28.596.091/0001-99 - NIRE 35235076618
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 03.09.2019
Data, Hora, Local: 03.09.2019, às 10 hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima 3.600, 10º andar, São Paulo/SP. Presença: totalidade do
capital social. Mesa: Presidente: Pedro Eduardo Cassab Carraz; Secretário: Lucas Paravizo Claudino. Deliberações Aprovadas: (A) a
redução do capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, no valor R$ 1.500.000,00, por considerá-lo excessivo em
relação ao objeto social, mediante o cancelamento de 1.500.000 quotas representativas do capital social, com valor nominal de R$1,00 cada,
sendo 1.500.000 quotas de titularidade do sócio XPCE Mena Barreto Participações S.A., passando o capital social de R$ 3.334.203,00 para
R$ 1.834.203,00; e consignar que as deliberações aprovadas na presente deliberação somente se tornarão eficazes após o decurso do prazo
de 90 dias para a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, desde que (i) não haja oposição de
qualquer credor; ou (ii) caso haja oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo
valor; e (B) autorização para que os administradores da Sociedade a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações
propostas e aprovadas pelos sócios. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 03.09.2019. Sócio: XPCE Mena Barreto Participações S.A.
Neibenfluss Empreendimentos Ltda.
CNPJ/MF nº 09.267.985/0001-90 - NIRE 35.221.811.540 - Ata de Reunião dos Quotistas realizada em 29 de agosto de 2019
Aos 29/08/19, às 09h., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Marcos Mariz de Oliveira Yunes e Secretário: Maria Luiza dos Anjos
Oliveira. Deliberações Unânimes: (a) autorizar o aumento do capital social da Sociedade, dos atuais R$ 50.030.592,52, totalmente
integralizado em moeda corrente nacional e direitos, para R$ 69.452.511,50, um aumento, portanto, de R$ 19.421.918,98, representado
por 1.942.191.898 novas quotas, no valor nominal de R$ 0,01 cada, as quais serão totalmente subscritas e integralizadas pelos sócios,
proporcionalmente à participação no capital social, mediante capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital; (b) autorizar
a redução do capital, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, de R$ 69.452.511,50, para R$ 24.452.511,50, sendo, portanto,
uma redução de R$ 45.000.000,00, com o cancelamento de 4.500.000.000 quotas da Sociedade, e a restituição, aos Sócios, observados
os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; (c)
autorizar a redução do capital, por perdas irreparáveis, de R$ 24.452.511,50, para R$ 16.452.511,50, sendo, portanto, uma redução
de R$ 8.000.000,00, com o cancelamento de 800.000.000 de quotas da Sociedade, para absorção de prejuízos acumulados; e (d)
consignar, ainda, que em razão da redução de capital prevista no item “b”, as alterações do capital social mencionadas acima, somente
serão efetivadas após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação dos credores, contando das publicações
exigidas por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP. Nada mais.

ISEC SECURITIZADORA S.A.

(SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A A PARTIR DE 01/09/2017).
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da Isec
Securitizadora S.A. (Sucessora por Incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A a partir de 01/09/2017).
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da ISEC
SECURITIZADORA S.A. (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.2, do Termo de
Securitização dos Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30º e 31ª Série (“Termo de
Securitização”) a reunirem-se em 2ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 19 de
setembro de 2019, às 10h00 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, conjunto 215, Itaim Bibi, Itaim Bibi – São Paulo – SP, para
deliberar, nos termos da carta enviada pela Ginco Urbanismo Ltda. (“Devedora”) em 26 de julho de 2019, sobre: (i)
Medidas a serem tomadas em razão da expiração do prazo concedido na Assembleia Geral dos Titulares de CRI realizada
em 08 de abril de 2019, para que a Devedora sanasse o inadimplemento junto ao Banco Santander S.A. em montante
superior à R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), de modo a não incidir em hipótese de vencimento antecipado dos CRI,
conforme cláusula 6.1 alínea “(h)” do Instrumento Particular de Contrato de Financiamento Imobiliário (“Contrato de
Financiamento”), bem como pela concessão de prazo adicional de 180 (cento e oitenta dias), contados da data da
realização da assembleia, para que a Devedora sane o referido descumprimento; (ii) Medidas a serem tomadas em razão
do descumprimento pela Devedora (i) da Razão de Garantia de Direitos Creditórios (conforme deﬁnido no Termo de
Securitização); (ii) da Razão de Direitos Creditórios (conforme deﬁnido no Termo de Securitização); e (ii) do Fundo de
Liquidez (conforme deﬁnido no Termo de Securitização), bem como pela concessão de prazo adicional de 90 (noventa)
dias, contados da data da realização da assembleia, para os respectivos reenquadramentos; (iii) A dispensa de
atendimento ao valor mínimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a realização das amortizações extraordinárias
(obrigatória ou facultativa) dos CRI, conforme previsto na cláusula 6.3 do Termo de Securitização; (iv) Aprovar a inclusão
de remuneração adicional devida à Securitizadora: (1) no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por homemhora de trabalho dedicado à participação em Assembleias Gerais e a consequente implementação das decisões nelas
tomadas, e (2) no valor de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) por veriﬁcação, em caso de veriﬁcação de
covenants, caso aplicável; e (v) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os
atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens (i) à (iv)
acima. A Securitizadora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em
primeira convocação é de 50% (cinquenta por cento) mais um do valor total dos CRI em circulação e em segunda
convocação é com qualquer número de presentes, sendo que o quórum de deliberação é de maioria absoluta (50% mais
um) dos CRI em circulação. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por
instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e
demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de
fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento
de ﬁrma ou abono bancário do signatário. Para que a veriﬁcação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma
eﬁcaz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam
encaminhados à Securitizadora e à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”): (i)
por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br ou (ii) enviados diretamente à
Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data
de realização da assembleia, devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo
documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora
e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 09 de setembro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013872-66.2017.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de
Castro Lorena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CRA – PESQUISAS CLÍNICAS E TRADUÇÃO DE
IDIOMAS LTDA - ME, CNPJ nº 10.248.885/0001-04, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança pelo
Procedimento Comum por parte de PLASAC PLANO DE SAÚDE LTDA, alegando em síntese que foi firmado
com o réu o Contrato de Prestação de Serviços de Plano de Saúde, deixando a Ré de quitar as parcelas
referentes as mensalidade dos meses de maio e junho de 2017, além da multa. Encontrando-se a Ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
J- 12 e 13/09

EDITA L DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 000325842.2019.8.26.0005 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Prestação de Serviços Exequente:
SOCIEDADE PAULISTADE EDUCAÇÃO E PESQUISA LTDAExecut ado: FLAVIO FERNANDO SIQUEIRA
NEGRÃO . EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003258-42.2019.8.26.0005
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo,
Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLAVIO FERNANDO SIQUEIRANEGRÃO,
RG 124332985, CPF 043.541.808-47, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por SOCIEDADE PAULISTADE EDUCAÇÃO E PESQUISA LTDA. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 97.868,97, devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523
e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de agosto de 2019.
12 e 13/09
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EDITA L DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 002868984.2019.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Espécies de Contratos Exequente: Gk
Administração de Bens S/s Ltda Executado: Illuminartt Materiais e Serviços Ltda Me EDITAL DE INTIMAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0028689-84.2019.8.26.0100 AMM. Juiza de Direito da 45ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Glaucia Lacerda Mansutti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a ILLUMINART T MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ 01.214.921/0001-10, que GK
ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/S LTDA, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇAora em fase de Cumprimento
de Sentença. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação por
Edital, para que efetue o pagamento do débito de R$ 4.126,38, 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%, Nos termos dos artigos 513, § 2º, inc. IV e 523 do CPC). Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 27 de agosto de 2019.
12 e 13/09

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

%TKVGTKC%QORCPJKC5GEWTKVK\CFQTCFG%TGFKVQU(KPCPEGKTQU

EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça)dos direitos dobemimóvelabaixo descrito para conhecimento de eventuais
interessados e para intimação dos executados ADAUTO NEVES (CPF/MF Nº 585.253.278-91) e seucônjuge, se casado
for,e RODRIGO DE ABREU NEVES (CPF/MF Nº 288.506.948-14) e sua cônjuge, se casado for;e da coproprietária
LORAINE TREPICCHIO DE ABREU(CPF/MF Nº 645.375.878-49) e seu cônjuge, se casada for, bem como dos promitentes
vendedores: JOSÉ NESTO PUZZIELLO (CPF/MF Nº 050.561.018-34) e seu cônjuge MARIA ACY PUZZIELLO (CPF/
MF Nº 045.497.838-34); e SIDNEY MANIERO (CPF/MF Nº 007.923.738-04) e sua cônjuge CÉLIA MANIERO (CPF/MF
Nº 030.014.828-34). O MM. Juiz de Direito Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, da 3ª Vara Cível - Foro Regional VIII Tatuapé, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
que, por este Juízo, processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada peloORLANDO CÉSAR
MARGARIDO (CPF/MF Nº 082.072.468-80)emface de ADAUTO NEVES (CPF/MF Nº 585.253.278-91)eRODRIGO DE
ABREU NEVES (CPF/MF Nº 288.506.948-14),nos autos do Processo nº 0021538-14.2003.8.26.0008, e foi designada
a venda dos direitosbem descrito abaixo, nos termos do Prov. CSM n° 1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico, assim
como os artigos 879, II, 886 e 887do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 01- IMÓVEL : Imóvel residencial
com 260 m² de área construída, situado na Rua Coronel Albert de Rochas D’Aiglum, nº 183 (antiga Rua Dois, Lote 19
da Quadra B, do Jardim dos Carmelitas), no 38º Subdistrito – Vila Matilde, medindo 10,00m de frente, por 25,00 da frente
aos fundos, em ambos os lados, e confronta do lado direito de quem olha da rua para o terreno, com o lote 20, do lado
esquerdo com o lote 18 e pelos fundos confronta com o lote 38, todos da mesma quadra B, encerrando a área de
250,00m². OBS:Segundo Laudo de Avaliação, trata-se de uma casa residencial convencional, composta de sala de estar
e sala de jantar conjugadas, 03 dormitórios, sendo uma suíte, 02 banheiros e cozinha no piso térreo e 02 salões,
banheiro, cozinha e área de serviço no piso inferior, bem como quintal com piscina. Possui área construída de 260,00m².
Valor de Avaliaçãodo imóvel: R$788.000,00 (dez/2018). Valor de avaliação atualizado: R$ 809.265,50 (ago/
2019). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débito de IPTU:Eventuais débitos tributários serão subrogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Exequendo: R$ 486.753,53 (jul/
2019). 02 - A 1ª praça terá início em 07 de outubro de 2019, às 14 horas, e se encerrará no dia 10de outubro de 2019,
às 14 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a
2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 10de outubro de 2019, às 14 horas, e se encerrará em 31 de
outubro de 2019, às 14 horas.Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior a 60%do valor
da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada
exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior
a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP,
prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único,
Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC). 03 -O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis
(www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial
de São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://
www.alfaleiloes.com.(art. 12 e 13 da Resolução n° 236/2016). 04–Havendo mais de um pretendente e em igualdade
de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado
e coproprietários, terão preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (Art. 892, § 2º do CPC). 05 - Tratando-se de
penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre
o produto da alienação do bem (Art. 843, do CPC). 06- O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp,
respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada
arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV e art. 892 do CPC). 07–O arrematante deverá
pa
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Jornal O DIA SP

PROMAX Produtos Máximos S.A. Indústria e Comércio
CNPJ nº 61.531.620/0001-41 - NIRE 35.300.068.807
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 30 de abril de 2019.
Data e Local - Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 10:00 (dez) horas, na sede Cada ação nominativa dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. CAPÍTULO III - DA
social à Rua Doutor Antônio Leme Nunes Galvão, 70, Distrito de Jordanésia, no Município de Cajamar, Estado de ADMINISTRAÇÃO SOCIAL - Artigo 8º - A sociedade será administrada por uma Diretoria composta por até 03
São Paulo, CEP 07776-230. Quorum - Presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme (três) membros, sendo 01 (um) deles designado Diretor Presidente e os outros 02 (dois) designados Diretores
se veriﬁca das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Mesa - Presidente - Ricardo Halasz Executivos, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pelos acionistas, com mandato de 03 (três) anos, podendo
Galvão. Secretária - Roberta Halasz Galvão. Publicações - As publicações do Aviso a que se refere o artigo 133 ser reeleitos. Parágrafo Primeiro - Findo o mandato os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse da nova
da Lei 6.404/76 e dos Editais de Convocação foram dispensadas, de acordo com os artigos 133, § 4º e 124, § 4º da Diretoria. Parágrafo Segundo - Os Diretores poderão praticar, isoladamente, qualquer ato da Diretoria. Artigo 9º - A
Lei 6.404/76. O Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do exercício social ﬁndo em 31 de dezembro investidura no cargo far-se-á pôr termo lavrado no livro de “Atas das Reuniões da Diretoria”, assinado pelo
de 2018 foram publicados no Diário Oﬁcial do Estado (Empresarial) e no jornal O Dia SP em 23 de abril de 2019, respectivo diretor. Artigo 10 - No caso de vagar um cargo na Diretoria será, imediatamente, convocado uma
às ﬂs. 48/49 e 15, respectivamente. Deliberações da Assembleia Geral Ordinária: - Por unanimidade de votos, Assembleia Extraordinária para eleger o substituto. Parágrafo Único - O Diretor eleito, na forma do disposto no caput
abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram tomadas as seguintes deliberações: 1. aprovar, sem qualquer deste artigo, permanecerá no cargo pelo tempo que faltava para completar o mandato do substituído. Artigo 11 - No
reserva, as Demonstrações Financeiras do Exercício Social ﬁndo em 31.12.2018, destinando o resultado do impedimento ou ausência temporária de qualquer diretor, a Sociedade continuará a ser administrada pelo diretor
exercício para a conta de Prejuízos Acumulados; 2. ratiﬁcar os honorários globais mensais pagos à Diretoria, remanescente. Artigo 12 - A Diretoria tem as atribuições e poderes que a lei e estes estatutos lhe conferem, para
ﬁxados na Reunião de Diretoria realizada em 15 de janeiro de 2019, atribuídos a partir da referida data aos assegurar o funcionamento regular da sociedade, competindo-lhe especialmente: a) representar a sociedade em
Diretores, conforme deliberado na mencionada reunião; 3. não eleger o Conselho Fiscal, uma vez que sua juízo e nas suas relações com terceiros, ativa e passivamente, bem como perante as repartições públicas federais,
instalação não foi solicitada por qualquer acionista, na forma da Lei e do Estatuto Social. Deliberações da estaduais e municipais e respectivas autarquias; b) movimentar contas de qualquer natureza, em quaisquer bancos
Assembleia Geral Extraordinária: Por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, ou estabelecimentos de crédito, assinando cheques, cambiais, contratos e demais documentos, inclusive depositar
foram tomadas as seguintes deliberações: 1. alterar a redação do Artigo 3º do Estatuto Social, para: (a) exclusão e levantar valores, assinar títulos, duplicatas, letras de câmbio, notas promissórias, recibos, termos de
de seu objeto social as atividades de produção, comércio, distribuição, importação e exportação de velas de responsabilidade e o mais que necessário for; c) comprar e vender bens móveis, caucionar, empenhar e alienar
ignição, autopeças em geral, aparelhos e instrumentos de medição, sinalização, alarme, controle de poluição, ﬁduciariamente os bens móveis em garantia de operações de empréstimo ou ﬁnanciamento, inclusive em favor de
proteção e segurança; e (b) para inclusão em seu objeto social das atividades de: (i) armazenagem de produtos terceiros; d) adquirir bens imóveis e, independentemente de autorização da Assembleia Geral, vender,
comercializados pela empresa; (ii) comércio varejista de lubriﬁcantes e (iii) serviços de representação comercial na compromissar, permutar, dar em pagamento ou por qualquer outro título alienar, arrendar, hipotecar ou gravar de
intermediação de venda mercantil, ; 2. tendo em vista a deliberação acima, o Artigo 3º passará a ser assim redigido: ônus real os bens imóveis pertencentes à sociedade, transigir, disputar e renunciar a direitos, contrair obrigações,
“Artigo 3º - A sociedade tem por objeto: a produção, o comércio, a distribuição, a importação, a exportação e bem como prestar ﬁanças e avais e assinar os respectivos instrumentos, públicos ou particulares; e, e) constituir,
armazenagem de: produtos químicos, detergentes e saneantes, óleos e graxas lubriﬁcantes automotivos e em nome da sociedade, nos limites de suas atribuições e poderes, mandatários ou procuradores, especiﬁcados no
industriais de uso geral para diversas aplicações, aditivos de combustível e aditivos de óleos lubriﬁcantes; a instrumento os atos e operações que poderão praticar. Parágrafo Primeiro - Para a alienação de bens imóveis, a
industrialização de produtos sob encomenda; o comércio atacadista e varejista de lubriﬁcantes; o armazenamento diretoria necessitará de autorização expressa dos acionistas que representem mais de 50% (cinquenta por cento)
de produtos de terceiros; a locação de armazém e/ou de espaço para estocagem de mercadorias de terceiros; a do capital social. Parágrafo Segundo - Não serão admitidos como mandatários e/ou procuradores dos acionistas,
prestação de serviços a veículos, tais como lavagem, lubriﬁcação e outros inerentes a tal atividade; serviços de cônjuges e parentes consanguíneos ou não, até o terceiro grau de parentesco. Artigo 13 - A sociedade será
representação comercial na intermediação de venda mercantil, a exploração de qualquer produto através de lojas; representada pela assinatura isolada do Diretor Presidente ou de qualquer um dos Diretores Executivos, ou, ainda,
podendo, ainda, por deliberação da Diretoria, participar em outras sociedades, congêneres ou não, como acionista na ausência dos 03 (três) Diretores, pela assinatura conjunta de 02 (dois) procuradores. Parágrafo Único - As
ou quotista. 3 - encerrar as atividades da ﬁlial localizada na Alameda Oscar Niemeyer, 1033 – salas 809 e 810 – 8º procurações outorgadas pela sociedade deverão especiﬁcar, no respectivo instrumento, todos os poderes
pavimento, Edifício Atlanta 01 – Bairro Vila da Serra, na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP 34006- conferidos bem como o prazo do mandato, exceto as procurações “ad judicia” que não terão prazo de validade
065, NIRE 31.999.811.288 e inscrita no CNPJ sob nº 61.531.620/0004-94. 4 – diante do acima deliberado, o ﬁxado. Artigo 14 - Os diretores reunir-se-ão sempre que for necessário e as suas resoluções ou decisões constarão
Parágrafo Único do Artigo 2º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte nova redação: Parágrafo Único – A do livro de “Atas das Reuniões de Diretoria”. Artigo 15 - Os Diretores Presidente e Executivos perceberão os
sociedade possui ﬁliais: na Rua Promax nº 01 – Distrito de Jordanésia, no Município de Cajamar, Estado de São honorários que lhes forem ﬁxados anualmente pela Assembleia Geral Ordinária ou pela Assembleia Geral que os
Paulo, CEP 07776-225, a qual exerce as atividades de fabricação de produtos químicos, sintéticos e derivados de eleger, sem prejuízo das percentagens que lhes forem atribuídas pela Assembleia Geral. CAPÍTULO IV - DO
petróleo, aditivos de uso automotivo e industrial, saneantes e detergentes sintéticos; na cidade de Blumenau, CONSELHO FISCAL - Artigo 16 - O Conselho Fiscal da sociedade, que não terá caráter permanente, somente
Estado de Santa Catarina, localizada na Rua Frederico Jensen, 535 – Galpão 02 - Fundos, Bairro Itoupavazinha, será instalado quando por solicitação dos acionistas, na forma do disposto no artigo 161 e seus parágrafos da Lei
CEP 89066-300 e na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, no Cais de Santa Rita s/nº – Armazém 18 – São 6.404/76 e compor-se-á de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia
José, CEP 50020-360; as quais exercem, exclusivamente, as atividades de comércio atacadista dos produtos Geral em que for requerido seu funcionamento. Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho Fiscal e seus
fabricados na ﬁlial da Rua Promax nº 01 – Distrito de Jordanésia – Cajamar – SP. 5. Consolidar o Estatuto Social da suplentes exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após sua eleição e
companhia, cuja redação passa a ser a seguinte: “ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, poderão ser reeleitos. Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho Fiscal, quando em exercício, terão direito a
SEDE, FINS E DURAÇÃO - Artigo 1º - A sociedade denomina-se PROMAX PRODUTOS MÁXIMOS S.A. uma remuneração, que será ﬁxada pela Assembleia Geral que os eleger. CAPÍTULO V - DA ASSEMBLEIA GERAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, e rege-se por estes estatutos e disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - Artigo 17 - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos quatro primeiros meses após o término do
- A sociedade tem sede, foro e administração à Rua Dr. Antônio Leme Nunes Galvão, 70, Distrito de Jordanésia, exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem a manifestação dos acionistas.
Município de Cajamar, Estado de São Paulo, CEP 07776-230, podendo, por deliberação da Diretoria, instalar e Artigo 18 - Só poderão tomar parte da Assembleia Geral os acionistas cujas ações estejam inscritas em seu nome
extinguir sucursais, ﬁliais, agências ou escritórios, em qualquer parte do território nacional e do estrangeiro. no livro competente até 3 (três) dias antes da data marcada para a realização da Assembleia, ou cujas ações ao
Parágrafo Único – A sociedade possui ﬁliais: na Rua Promax nº 01 – Distrito de Jordanésia, no Município de portador sejam exibidas no ato. Artigo 19 - A Assembleia Geral será presidida pelo acionista que na ocasião for
Cajamar, Estado de São Paulo, CEP 07776-225, a qual exerce as atividades de fabricação de produtos químicos, eleito, competindo ao mesmo escolher entre os demais acionistas quem deverá secretariá-la. CAPÍTULO VI - DO
sintéticos e derivados de petróleo, aditivos de uso automotivo e industrial, saneantes e detergentes sintéticos; na EXERCÍCIO SOCIAL - Artigo 20 - O exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano. Levantado o
cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, localizada na Rua Frederico Jensen, 535 – Galpão 02 - Fundos, balanço, do lucro líquido ajustado na forma da Lei 6.404/76, serão deduzidos 5% (cinco por cento) para a
Bairro Itoupavazinha, CEP 89066-300 e na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, no Cais de Santa Rita s/nº constituição da reserva legal, até esta atingir 20% (vinte por cento) do capital social. No mínimo 25% (vinte e cinco
– Armazém 18 – São José, CEP 50020-360; as quais exercem, exclusivamente, as atividades de comércio por cento) serão distribuídos aos acionistas como dividendo do lucro remanescente após a destinação dos lucros
atacadista dos produtos fabricados na ﬁlial da Rua Promax nº 01 – Distrito de Jordanésia – Cajamar – SP. Artigo nos termos da Lei. Parágrafo Primeiro - A Sociedade levantará balanços mensais para veriﬁcação do andamento
3º - A sociedade tem por objeto: a produção, o comércio, a distribuição, a importação, a exportação e armazenagem dos negócios sociais e poderá proceder a distribuição de lucros conforme deliberação da Assembleia Geral.
de: produtos químicos, detergentes e saneantes, óleos e graxas lubriﬁcantes automotivos e industriais de uso geral Parágrafo Segundo - O valor dos juros pagos ou creditados a título de capital próprio nos termos do artigo 9º, § 7º
para diversas aplicações, aditivos de combustível e aditivos de óleos lubriﬁcantes; a industrialização de produtos da Lei nº 9.249/95 e legislação e regulamentação pertinentes poderá ser imputado ao valor do dividendo mínimo,
sob encomenda; o comércio atacadista e varejista de lubriﬁcantes; o armazenamento de produtos de terceiros; a integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela companhia para todos os efeitos legais. Artigo 21
locação de armazém e/ou de espaço para estocagem de mercadorias de terceiros; a prestação de serviços a - Os dividendos não reclamados, decorridos cinco anos de sua distribuição, reverterão em benefício da sociedade.
veículos, tais como lavagem, lubriﬁcação e outros inerentes a tal atividade; serviços de representação comercial na CAPÍTULO VII - DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE - Artigo 22 - A sociedade entrará em liquidação nos casos
intermediação de venda mercantil, a exploração de qualquer produto através de lojas; podendo, ainda, por legais. Parágrafo Único - Compete à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger os liquidantes e o
deliberação da Diretoria, participar em outras sociedades, congêneres ou não, como acionista ou quotista. Artigo Conselho Fiscal, se solicitado, que deverá funcionar no período de liquidação”. Encerramento - Nada mais
4º - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado. CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E DAS havendo a tratar o senhor Presidente suspendeu a sessão para a lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta
AÇÕES - Artigo 5º - O capital social é de R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de Reais), representado por ata, depois de lida e achada conforme, assinada por todos os presentes. Ricardo Halasz Galvão - Presidente.
27.000.000 (vinte e sete milhões) de ações ordinárias nominativas, do valor nominal de R$ 1,00 (um) Real cada Roberta Halasz Galvão - Secretária. Espólio de Roberto Andrade Galvão, representado por seu inventariante Sr.
uma. Artigo 6º - As ações, indivisíveis em relação à sociedade, poderão ser representadas por títulos múltiplos ou Ricardo Halasz Galvão; Ricardo Halasz Galvão – nu-proprietário. Roberta Halasz Galvão – nu-proprietária. - confere
cautelas que provisoriamente as substituam, satisfeitos os requisitos legais. Parágrafo Único - As ações, bem como com o original lavrado às páginas 122 até a 126 do Livro nº 01 de Assembleias Gerais. Ricardo Halasz Galvão qualquer outro título que as represente, conterão obrigatoriamente as assinaturas de dois diretores. Artigo 7º - Presidente. JUCESP nº 449.556/19-0 em 26/08/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA 3ª SÉRIE DA 3ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 3ª Série da 3ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A. (“Emissora”), Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI
(“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, 03 de outubro de 2019, às 10h horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123,
Itaim Bibi, CEP 04538-004, Cidade e Estado de São Paulo, a ﬁm de, nos termos dos itens 12.3 e 12.10 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 3ª Série da 3ª Emissão da Emissora, conforme aditado (“Termo de Securitização”), deliberar ou discutir sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Autorização para celebração do Instrumento Particular
de Promessa de Cessão e Transferência Parcial de Direitos Creditórios e Outras Avenças (“Promessa de Cessão Parcial
dos Direitos Creditórios”) entre a Emissora e a Comissão de representantes do Condomínio de Construção do Empreendimento Charme da Villa (“Promitente Cessionário”), para cessão parcial dos direitos creditórios oriundos da
Cédula de Crédito Bancária n° ESSER01 (“CCB”) e da Cédula de Crédito Imobiliário Fracionária de número: 004 série:
Esser01 (“CCI”), garantida pela Alienação Fiduciária do imóvel localizado na Rua Fabiano Alves, 105, Vila Prudente,
objeto da matrícula n° 208.270 do 6º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP (“Imóvel”), com a incorporação do Empreendimento Charme da Villa (“Charme da Villa”); (ii) Autorização para celebração do Instrumento Particular de Promessa de Cessão e Transferência Parcial de Direitos Creditórios e Outras Avenças (“Promessa de Cessão
Parcial dos Direitos Creditórios”) entre a Emissora e a Comissão de Representantes do Residencial V.I.P Augusta Exclusive Home (“Promitente Cessionário”), para cessão parcial dos direitos creditórios oriundos da Cédula de Crédito
Bancária n° ESSER01 (“CCB”) e da Cédula de Crédito Imobiliário Fracionária de número: 002 série: Esser01 (“CCI”),
garantida pela Alienação Fiduciária do imóvel localizado na Rua Augusta nºs 100, 100-A, 100-fundos e 88, no 7º Subdistrito, Consolação, objeto da matrícula n° 91.879 do 5º Oﬁcial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP
(“Imóvel”), com a incorporação do Empreendimento Vip Augusta (“Vip Augusta”); (iii) Se aprovados os itens (i) e (ii)
acima, estabelecer as estratégias a serem adotadas para continuidade da recuperação dos valores em aberto oriundos da CCB. (iv) Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário, em razão das deliberações tomadas pelos Titulares dos
CRI acima, para que pratiquem todos os atos necessários ao seu cumprimento. A Secutirizadora deixa registrado, para
ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares do CRI que
representem no mínimo, a 1/4 (um quarto) dos CRI em circulação e, em segunda convocação com qualquer número,
sendo válidas as deliberações tomadas pela simples dos Titulares dos CRI presentes à assembleia, ressalvado os demais quóruns especíﬁcos estabelecidos no Termo de Securitização. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar
na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento
de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma ou abono bancário do signatário. Para que a veriﬁcação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma eﬁcaz, solicitamos que os instrumentos de mandato com
poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e ao Agente Fiduciário: (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br; ou (ii) enviados diretamente à
Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em
relação à data de realização da assembleia, devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos
dos documentos acima mencionados. São Paulo,13 de setembro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A
13, 14 e 17/09

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0026351-43.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o)
Wanderlau Fernandes de Sa Teles, CPF 958.800.115-34, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida
por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV
do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de R$ 17.554,27 (em 01/08/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de
setembro de 2019.
Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1005458-58.2018.8.26.0322 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível,
do Foro de Lins, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Fernando Bittencourt Leão, na forma da Lei, etc. Faz saber a Matheus
Loreto Gonçalves, Brasileiro, CPF 464.272.338-23, com endereço à Rua Jose Maria Antunes, 320, Nucleo Habitacional
Ulisses Guimaraes, CEP 16402-175, Lins - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando em síntese: A requerente celebrou contrato de seguro com a Sidney Luiz
para acobertar o veículo Toyota Corolla placa CYO-3376 conforme apólice nº 35016663/16, o qual foi colidido em acidente
com veículo Honda CG 124 placa CWA-0810 de propriedade do requerido que ultrapassou o sinal vermelho, havendo perda
total com a cobertura da autora no valor de R$ 21.958,45. Desse valor a autora recuperou R$ 14.600,0 da venda dos
salvados (sucata), ficando o importe de R$ 7.358,45 a receber do causador do dano vindo a Juízo para ser ressarcido, com
as correções monetárias e juros legais. 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 Lins, aos 10 de Setembro de 2019.

Caixa notifica
Corinthians para
pagamento de dívida
do Itaquerão
A Caixa Econômica Federal notificou extrajudicialmente o Corinthians para que a dívida de R$ 536 milhões, referente à construção da Arena
Corinthians, em Itaquera, zona
leste da capital paulista, seja
executada.
Por meio dessa notificação,
a Caixa dá o prazo de três dias
para que o Corinthians pague
a dívida integralmente ou ofereça um bem em garantia ou,
então, faça o depósito de 30%
do valor em execução, inclusive de custas e honorários advocatícios, parcelando o pagamento do restante da dívida em
até seis parcelas mensais. O
clube pode ainda entrar com
recurso na Justiça.
Em 2013, o banco emprestou
R$ 400 milhões para a construção da Arena, dos quais R$ 158
milhões, segundo o clube, foram pagos. Por conta de dívidas
e correções, o valor da dívida
do clube com o banco cresceu.
Corinthians
Para o Corinthians, a atitude do banco estatal foi um
“gesto intempestivo, que sequer foi previamente comunicado à agremiação”. “Ao contrário de inúmeras outras arenas que receberam da mesma
linha de financiamento, o clu-

be nunca repudiou sua dívida
nem deixou de dialogar com o
repassador destes recursos, a
CEF, quando dificuldades transitórias se interpunham”, disse o clube, em nota.
Segundo a nota, o clube diz
que se a Caixa escolher trocar
a rota da negociação pela do
confronto, não resta à agremiação outro recurso a não ser
defender na Justiça seus direitos. “O clube continua aberto
a voltar à mesa de negociação,
se a Caixa optar por prosseguir
a trajetória amigável que juntos vínhamos construindo até
aqui”, diz.
Em uma segunda nota divulgada à imprensa, o clube
informa que a notificação extrajudicial foi uma surpresa e
uma decisão unilateral adotada pelo banco e incompatível
com as práticas de mercado,
considerando que a Caixa já
recebeu cerca de R$ 158 milhões, “o que demonstra de
forma inequívoca que tanto no
plano financeiro como no administrativo, [que] a agremiação tem se pautado por total
transparência quanto à sua
atuação operacional e subordinação a um processo de pagamentos compatível com a realidade financeira do país”.
(Agencia Brasil)
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EDITA L PARA CONHECIMENT O GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 100603210.2019.8.26.0011 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XI - Pinheiros,
Estado de São Paulo, Dr. Fabio Eduardo Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar
que neste Juízo tramita a ação de Alteração do Regime de Bens movida por Thiago Menegolo Lorenzi CPF
412.963.268-02 e Natasha Ganme Lorenzi CPF 373.966.778-02, por meio da qual os requerentes indicados
intentam alterar o regime de bens do casamento de comunhão parcial de bens para o de separação total. O
presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei.
J - 13/09
Edital de Citação - prazo de 20 dias - Processo n° 0104187-36.2017.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Galvão Medina,
MM Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capit al/SP. FAZ saber a Endesp
Endereços de São Paulo Ltda (CNPJ nº 55.600.388/0001-33), que Chuviscos Comercio de Produtos de
selaria ajuizou uma ação de Rescisão Contratual cumulada com indenização e danos morais, referente a
duplicata mercantil de nº 112535, no valor de R$ 1.925,00, vencidas em 28/12/2009, levadas a Protesto
indevidamente junto ao 6ºTabelião de Protesto de Letras eTítulos de São Paulo. Estando a ré em lugar incerto
e não sabido foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo do edital, conteste a
ação sob pena de presumir como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Será o edital afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 18 de junho de 2019. Rodrigo Galvão Medina – Juiz de Direito
12 e 13/09
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1090321-65.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. Faz saber a Aracy Ramos que Condomínio Edifício
Natal ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial para recebimento de R$ 539,89 (Set/17) decorrente das despesas condominiais não pagas.
Estando a executada em lugar incerto e não sabido, expede-se o edital para que em 03 dias, pague o débito atualizado, podendo, no prazo de 15
dias, opor embargos, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderá comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e
honorários e requerer o parcelamento em até seis parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 supra, ficando
advertida de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0013403-30.2010.8.26.0020 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). Vincenzo Bruno Formica Filho, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Getúlio Silveira
Gonçalves, CPF. 278.127.318-04 que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de MR Transportes e Colheita Mecanizada de Cana de
Açúcar Ltda. EPP, alegando em síntese: que efetue o pagamento de R$ 3.552,04 (Setembro/2010) representado pela Cessão de Crédito
repassada pela certidão expedida pelo Doutor Juízo da 12ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo para serviços periciais. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento do valor acima descrito, atualizado, hipótese em
que ficará isento de custas e honorários advocatícios, ou ofereça embargos monitórios, sob pena de não o fazendo, constituir-se de pleno
direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, prosseguindo-se, no que couber, na forma prevista no Livro I
da Parte Especial, Título II, do CPC, 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 03 de setembro de 2019.
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São Paulo, sexta-feira, 13 de setembro de 2019
Citação - Prazo 20 dias. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (0009877-10.2018.8.26.0009) - Processo
principal: 0005105-04.2018.8.26.0009. O Dr. Otávio Augusto de Oliveira Franco, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Foro Regional IX
- Vila Prudente/SP. Faz Saber a Elizabeth Pereira da Silva, CPF 115.765.078-31, que José Gabriel Moyses, ajuizou um Incidente
de Desconsideração de Personalidade Jurídica, objetivando ser declarada a desconsideração da personalidade jurídica do Auto
Posto Líder do São Lucas Ltda, CNPJ 02.178.066/0001-00. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida sua citação por
EDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªMANIFESTE SEªSOBREªOªPEDIDO ªNOSªTERMOSªDOªARTª ªDOª#ØDIGOªDEª
Processo Civil, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as
ALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELAªAUTORAª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªAlXADOªEªPUBLICADOª
B 13 e 14/09
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO
Nº 0039967-92.2013.8.26.0100 - 673/13. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio de Mario
Albuquerque Pacini, Yolanda Santoro Pacini,. Elisa Cristina Capelossi Gomes do Amaral, Espólio de Orlando Raymundo,
Nycia de Toledo Raymundo, Espólio de Yolanda Pacini de Campos, Faustina de Campos Takeuchi, Espólio de Helio
Capelossi, Elisa Cristina Capelossi Gomes do Amaral, Espólio de Celestina Campos Gomes, Faustina de Campos
Takeuchi, Shuji Takeuchi, Espólio de Celestino Raymundo, Arlete Fernandes Raymundo, Ulisses Pacini de Campos,
Angela Maria Torres de Campos, Celina de Campos Rosalem, Adonias Rosalem, Benedita Bueno de Andrade, Espólio
de Ecia Firmino de Andrade, Gina Giusti, Espólio de Jarbas Batista de Oliveira, Esther Cortelazzi de Oliveira, Mauro
Fernandes Miranda, Emidio Lucas Faria, Daniel Pacheco, Cleusa Novaes, Claudio Rodrigues, Rosana Magnosson,
Osvaldo Pereira Almeida, Angelica Cristine Soares Pacheco, Mario Albuquerque Pacini, Helio Capelossi, Orlando
Raymundo, Aurea Pacini Capelossi, Celina de Campos Rosalem, Bendita Bueno de Andrade, ARLETE APARECIDA
RAYMUNDO MARANHO, Espolio de Ariovaldo Gomes, SERGIO DE CAMPOS GOMES, MIRIAM APARECIDA GOMES
PETRAROLI, Sérgio de Campos Gomes, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Oswaldo Orzakauskas e Maria De Lourdes Lins Orzakauskaz ajuizou(ram) ação
de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Nemésio Lavilla, Lts,,03 e 04, Qd. F,
164, Vl. Jacuí, São Miguel Pta., São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
B 13 e 14/09

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL,
faz saber que, em virtude do requerimento datado de 15 de agosto de
2019 por parte BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com sede na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, na cidade
de São Paulo/SP, fica INTIMADO, DANILLO DOLCI, brasileiro, solteiro,
maior, advogado, RG nº 27.993.736-2-SSP/SP, CPF sob nº 322.396.86871, a efetuar neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins de
Vasconcelos, nº 2.378, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00
horas, o pagamento de R$6.184,11 o qual será atualizado até a data de
pagamento, com os encargos previstos em contrato de alienação
fiduciária registrado sob nº 15na matrícula nº.82.374, referentes à
aquisição de um apartamento, sob nº 66, localizado no 6º andar do
Edifício Serra Negra, situado à Rua Igaratinga, nº 137, no 26º Subdistrito
– Vila Prudente.O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias, a
contar da última publicação deste edital; e não pago a importância
devida, serão constituídos em mora, nos termos do artigo 26 e seus
parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1.997. Em virtude da
não localização da destinatária, é feita a intimação da mesma por
edital, publicado por 03 (três) dias. Adriana Bergamo Bianchini da Silva,
Oficial Interina.
13, 16 e 17/09
Citação - Prazo 20 dias. Processo nº 1000174-95.2014.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto
Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Fabricio
Finoti de Paiva, CPF 079.721.414-05, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial,
requerida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A contra Conveniências Vem
Que Tem Ltda, foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Conveniências Vem Que Tem Ltda, CNPJ 08.252.732/000-80, objetivando integrar seus sócios no
polo passivo da presente ação, possibilitando-se, assim, o alcance de bens, os quais garantirão o
débito em litígio. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que
EMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTEªEªREQUEIRAªASªPROVASªCABÓVEIS ªSENDOªNOMEADOª
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindose verdadeiras as
alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato,
AlXADOªEªPUBLICADOª
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ªªªªªªªªª"ªªEª
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Mater Part Empreendimentos S/A

CNPJ/MF nº 06.021.938/0001-74 - NIRE nº 35.300.199.162
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Instalação: 25/07/2019, às 10:00 horas, na Rua São Paulo Antigo, 339 - apartamento 3, São Paulo/SP. Presença:
100% do Capital Social. Mesa: José Fernando Gullo - presidente; Sergio Mesquita Pimenta - secretário. Deliberação:
“Aprovada, por unanimidade” Balanço Patrimonial, e demais Demonstrações Financeiras do ano calendário 2018,
publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo e O Dia SP”, no dia 19/07/2019. Encerramento: Formalidades legais foram devidamente arquivadas e registradas
na JUCESP nº 461.798/19-0 em 03/09/2019.
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 005251756.2012.8.26.0100 - 1305/12.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ GUSTAVO ESTEVES na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Dirce Ceccato,Telma
Cristina rodrigues, Rubens Benedicto Lopes, Josefa Bezerra Lopes, Pedro Antonio de Paula, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, q ue Sergio Gonçalves Fontes e
Sandra Mara da Costa Esteves Fontes ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel
localizado na Rua Ilhéus do Prata, 26, Imirim, Sao Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a
fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[12,13]

Mourão ficará na Presidência da
República por mais quatro dias
O presidente da República
em exercício, Hamilton Mourão,
ficará no cargo até a próxima segunda-feira (16). A interinidade
do vice na Presidência
da República, que se encerraria
nesta quinta-feira (12), foi prorrogada por mais quatro dias, informou o Palácio do Planalto.
De acordo com o porta-voz da
Presidência, Otávio Rêgo Barros, a prorrogação do afastamento de Jair Bolsonaro foi uma
decisão da equipe médica que
assiste o presidente. Ele permanece internado no Hospital Vila
Nova Star, em São Paulo.
“A recuperação do Senhor
Presidente da República, Jair
Messias Bolsonaro, evolui positivamente. Entretanto, a equipe médica da Presidência da República decidiu mantê-lo afastado do exercício da função de

chefe do Poder Executivo, por
mais quatro dias, a contar de 13
de setembro de 2019, com a finalidade de proporcionar maior
tempo de descanso”, informou,
por meio de nota.
De acordo com Rêgo Barros, a ampliação do afastamento de Bolsonaro se deu por um
conjunto de razões, entre as
quais a continuidade do uso da
sonda nasogástrica pelo presidente, o que poderia impedir
que este exercesse plenamente
o cargo. Segundo a assessoria
de imprensa do Palácio do Planalto, o prolongamento do afastamento de Bolsonaro da presidência será feito por meio de
uma mensagem presidencial ao
Congresso Nacional.
O porta-voz ressalvou que,
apesar de Bolsonaro só voltar
a assumir a Presidência na pró-

xima terça-feira (17), não houve
alteração da programação da viagem do presidente a Nova York
participar da Assembleia Geral
da Organização das Nações
Unidas (ONU).
Segundo Rêgo Barros, Bolsonaro caminhou quatro vezes
durante o dia de hoje, percorrendo mais de mil metros pelos
corredores do Hospital Vila
Nova Star, onde foi operado no
último domingo (8) e está se recuperando. O porta-voz disse
ainda que não há mais material
ou gases sendo eliminados pela
sonda nasogástrica usada pelo
presidente. Uma eventual retirada do equipamento será avaliada ainda nesta noite pela
equipe médica.
Na manhã de hoje, Bolsonaro recebeu a visita do cirurgião
Luiz Henrique Borsato, médico

que o operou em Juiz de Fora
(MG), logo após o presidente
receber uma facada, em um
evento da campanha eleitoral.
.
Cirurgia
Bolsonaro licenciou-se do
cargo no último domingo (8)
para submeter-se a uma cirurgia
de tratamento de uma hérnia incisional na região do abdome.
Foi a quarta operação pela qual
o presidente passou desde que
sofreu uma facada em setembro
do ano passado, durante a campanha eleitoral.
A previsão é que o presidente permaneça internado por um
total de 10 dias. Ele reassumiria
suas funções ainda do hospital, nesta sexta-feira (13), mas
agora isso só deve ocorrer a
partir da semana que vem.
(Agencia Brasil)

Aras diz que país precisa combater
corrupção e destravar economia
No seu quarto dia de visita
a senadores, o subprocurador
Augusto Aras, indicado pelo
presidente Jair Bolsonaro para
assumir a Procuradoria-Geral
da República (PGR), disse na
quinta-feira (12) que o Ministério Público Federal precisa
estar comprometido não só
questões de combate à corrupção, mas com a economia do
país.
“Tenho apenas conversado
com os senadores sobre o nosso pensamento acerca de

um Ministério Público moderno, capaz de atender às grandes necessidades de um Brasil
novo, que exige não somente
combate à corrupção, mas também exige o destravamento da
economia”, disse pouco antes
de visitar o senador Alessandro Vieira ( Cidadania-SE).
Na quinta-feira (12), com a
chegada oficial da indicação de
Aras ao Senado, o líder do
MDB na Casa, Eduardo Braga
(MDB-AM), foi designado
pela presidente da Comissão de

Constituição e Justiça (CCJ),
Simone Tebet (MDB-MS),
como relator da matéria.
A expectativa é que no dia
25 de setembro o subprocurador seja sabatinado na CCJ.
No mesmo dia, o nome de
Augusto Aras deve ser submetido à aprovação do plenário do Senado. Tanto na
CCJ, como no plenário, a votação é secreta.
Na última terça-feira (10),
Augusto Aras foi convidado
pelo presidente do Senado,

Davi Alcolumbre (DEM-AP) a
participar da reunião de líderes
da Casa. Na ocasião, ao sair do
encontro, ele não respondeu a
perguntas, disse apenas que as
conversas com os senadores
têm sido “proveitosas”, mas
não respondeu a mais nenhuma pergunta.
O senador Roberto Rocha
(PSDB-MA) também falou com
a imprensa depois da reunião e
disse que Aras “demonstra
muito preparo e conhecimento”. (Agencia Brasil)

