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Governo desbloqueia
R$ 8,3 bilhões do Orçamento
ONU diz que cerca de 7 mil recémnascidos morrem diariamente no mundo
Página 4

CNC prevê a abertura de 8,7 mil
pontos comerciais até o fim do ano
Página 3

Tarde

Manhã

Tarde

Segunda: Nublado
com aberturas de
sol à tarde. Pode
garoar de manhã e
à noite.

Manhã

Tarde

17º C

Noite

20º C
15º C

Noite

19º C
14º C

O presidente Jair Bolsonaro
sancionou na sexta-feira (20),
em cerimônia no Palácio do Planalto, a Medida Provisória (MP)
da Liberdade Econômica, agora
convertida em lei. A MP havia
sido apresentada pelo governo
para diminuir a burocracia e facilitar a abertura de empresas,

Bolsonaro é liberado para
Assembleia Geral da ONU
em Nova York
Página 4

Proposta isenção do IPTU
para estimular requalificação
do Centro
Como parte das ações de requalificação da região central
transformando a área em um ambiente seguro e convidativo que
estimule a ocupação dessa região em todos os períodos do
dia, a Prefeitura de São Paulo
irá encaminhar à Câmara Municipal o projeto de lei que
cria oficialmente o Triângulo
SP, um polo singular de atrati-

vidade social, cultural e turística no perímetro formado pelas ruas Boa Vista, Libero Badaró, e Benjamin Constant. A
medida também prevê a isenção do IPTU por cinco anos
para estabelecimentos que funcionem no período noturno e
aos fins de semana na região,
em especial bares, restaurantes
e atrações culturais. Página 2

Educação, Economia e
Defesa vão receber 65% dos
recursos desbloqueados
Página 5

Esporte

Matheus Leist fecha
segunda temporada
completa na Indy
Após 15 anos de ausência,
o circuito de Laguna Seca voltará a receber uma etapa da
Indy e justamente no encerramento da temporada. Assim
como boa parte do grid, o jovem Matheus Leist, de 21
anos, nunca competiu no traçado da Califórnia e está com
boa expectativa pelo bom rendimento na etapa passada e
também pelas características
do circuito.
“É uma pista em que a Indy
testou na pré-temporada, mas
eu e o Tony (Kanaan) não participamos do treino, então será
novidade para mim. Página 7

Comercial
Compra: 4,15
Venda:
4,15
Turismo
Compra: 4,13
Venda:
4,38

EURO
Enzo Fittipaldi

Os 11 atletas que estavam
participando do Camping Internacional de Velocidade, Barreiras e Revezamento 4x100 m encerraram suas atividades nesta
sexta-feira (20/9), em Bangcoc,
na Tailândia, e viajam na madrugada deste sábado (21) para
Doha, no Catar, onde disputarão

o Campeonato Mundial de
Atletismo, de 27 deste mês a
6 de outubro.
Foram 10 dias de muito
trabalho, com consultoria
do norte-americano Loren
Seagrave, contratado pelo
Comitê Olímpico do Brasil (COB).
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Matheus Leist

Noite

DÓLAR

Participantes do Camping de
Velocidade, Barreiras e
4x100 m seguem para Doha

André e George seguem
na busca por uma vaga
para o Brasil

Vice-líder na F3, Enzo
Fittipaldi estreia em Barcelona

Fonte: Climatempo

Compra: 4,57
Venda:
4,57

principalmente de micro e pequeno porte, e já havia sido
aprovada pelo Senado Federal no
último dia 21 de agosto.
Entre as principais mudanças, a
lei flexibiliza regras trabalhistas,
como dispensa de registro de ponto para empresas com até 20 empregados, e elimina alvarás para ati-
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Manhã

Domingo: Chuvoso durante o dia e
à noite.

22º C

Medida Provisória da Liberdade Econômica

vidades consideradas de baixo risco. O texto também separa o patrimônio dos sócios de empresas das
dívidas de uma pessoa jurídica e
proíbe que bens de empresas de um
mesmo grupo sejam usados para
quitar débitos de uma empresa.
Em relação ao texto final
aprovado pelo Congresso, houve quatro vetos presidenciais.
Um deles, que foi negociado
com o próprio Parlamento, eliminou o dispositivo que permitia aprovação automática de licenças ambientais.
O governo vetou um item da
MP, alterado pelos parlamentares
durante a tramitação, que flexibiliza
testes de novos produtos ou serviços.
Na justificativa do veto, o presidente
argumentou que a redação, tal como
veio do Legislativo, “permitiria o uso
de cobaias humanas sem qualquer
protocolo de proteção, o que viola
não só a Constituição mas os tratados internacionais para testes de novos produtos”.
Página 4

ros da dívida pública – de R$
139 bilhões para este ano.
No relatório divulgado em
julho, o valor contingenciado
do Orçamento de 2019
chegou a R$ 31,225 bilhões.
A liberação de hoje foi possível devido à melhora na previsão para o crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB),
soma de todos os bens e serviços produzidos no país, de
0,81% para 0,85%, neste ano,
à expansão da arrecadação e
ao aumento de receitas de dividendos e participações em
empresas estatais. Página 3

Destaque brasileiro no automobilismo europeu, Enzo Fittipaldi é o atual vice-líder da Fórmula 3 Regional Europeia e correrá pela primeira vez em Barcelona neste final de semana. Essa
será a sexta etapa do torneio e na
atual temporada o jovem piloto
venceu duas corridas (Paul Ricard e Ímola), conquistou 10 pódios e agora busca diminuir a diferença para o líder.
“Será minha primeira vez nesse circuito que recebe a F1 desde
1991. É uma pista com uma longa
reta e curvas bem variadas, peguei
até umas dicas com o meu irmão
(Pietro Fittipaldi).
Página 7
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Previsão do Tempo
Sábado: Sol com
muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.
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Os partidos da coligação
governamental da chanceler
alemã, Angela Merkel, acordaram na sexta-feira (20) uma
estratégia climática que vai representar pelo menos 100 bilhões de euros em investimentos até 2030.
Esse montante será investido na proteção do clima e na transição energética, de acordo com o texto
final do acordo, alcançado
após mais de 18 horas de
negociações entre os conservadores do partido da
chanceler (União Democrata-Cristã/CDU) e os social-democratas (SPD).
O governo planeia gastar
54 bilhões de euros nos primeiros quatro anos do plano,
até 2023, disse o ministro das
Finanças, Olaf Scholz.
O desafio consiste em medidas para incentivar os alemães a reduzir as emissões
poluentes e permitir que o país,
agora em atraso, cumpra as suas
metas de redução de emissões
poluentes.
Página 3

MP da liberdade econômica
é sancionada; veja os
principais pontos

Foto/ Action Sports Photography

Alemanha
investirá
100 bilhões
de euros até
2030 para
proteger
o clima

O governo desbloqueou R$
8,3 bilhões do Orçamento deste
ano. A informação consta
do Relatório Bimestral de Receitas e Despesas, que foi divulgado na sexta-feira (20) pelo
Ministério da Economia.
O relatório bimestral orienta a execução do Orçamento
Geral da União com base na
revisão dos parâmetros econômicos e das receitas. Quando
as receitas caem, o governo
tem que fazer bloqueios para
cumprir a meta de déficit primário – resultado negativo nas
contas do governo sem os ju-

Brasileiros venceram dupla
para holandeses
Após três dias de disputa do
Pré-Olímpico de vôlei de praia,
em Haiyang, na China, o Brasil
segue com chances de garantir
uma vaga em Tóquio 2020 na

norueguesa e sofreram revés
chave masculina. Na sexta-feira, André e George (ES/PB)
conseguiram uma vitória em
dois jogos e estão na segunda
posição do grupo J. Página 7
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Proposta isenção do IPTU para
estimular requalificação do Centro
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
MÍDIAS
A coluna (diária) de política do jornalista e cronista CESAR
NETO vem sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jornal “O DIA” (3º mais antigo dos diários em São Paulo - SP). Na
Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos sites pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal
.
C Â M A R A (SP)
No ano dos 50 anos do Palácio Anchieta, enquanto sede do
maior e mais importante Parlamento municipal do Brasil (São
Paulo), os vereadores Claudinho de Souza (PSDB) e Celso Jatene (ex-PTB no PL) resolveram não concorrer a mais uma reeleição. Em tempo: ambos entram pra História com suas histórias
vencedoras
.
P R E F E I T U R A (SP)
Perguntinhas da hora: as Maçonarias podem unir o neto do
falecido governador (SP) Mario Covas (um dos fundadores do
PSDB em 1988) e o ex-governador (SP) França (dono paulista
do PSB) na campanha pela reeleição de Bruno Covas 2020 ? Talvez, desde que um dos 2 políticos for ao 2º turno e que o apoio
seja pessoal
.
A S S E M B L E I A (SP)
Quem vai se estruturando pra apoiar candidatura à Câmara
paulistana 2020 e a sua própria pra Câmara Federal 2022 é o deputado Olim (PROGRESSISTAS ex-PP). O eterno delegado (Polícia Civil) toca seu escritório como uma redação de comunicação integrada. Ele tá em paz com dirigentes e torcedores do Palmeiras
.
G O V E R N O (SP)
Quem diria que o estilo João Doria (dono do PSDB ‘de centro’) se transformaria rapidamente num Dorismo e faria escola
justamente no PT do Lulismo ? Seu colega e governador (Bahia)
Rui Costa não só tá usando em relação aos sócios preferencias
do Lulismo, como se lançando candidato à Presidência 2022
.
C O N G R E S S O (BR)
Quem são os mais de 110 deputados federais ausentes da votação nas ‘reformas’ (num quase ‘liberou geral’, pra deitarem e
rolarem nos partidos em que estão (candidatos à prefeituras 2020
ou suas reeleições, ou candidaturas a governos 2022) ? Não fizeram o almoço, mas vão acabar comendo o jantar
.
P R E S I D Ê N C I A (BR)
Na volta de NY (USA), aonde Bolsonaro (no PSL) vai falar
pela 1ª vez na ONU (tema central floresta amazônica e soberania
nacional), vai engolir um quase ‘liberou geral’ que a Câmara Federal deu aos partidos (eleições 2020) ? Vai lutar pelo pacote
anticrime do Moro ? Vai lutar pela CPI ‘Lava Toga’ no Senado ?
.
P A R T I D O S (BR)
Assessores parlamentares do PT ganharem uma fortuna na
Mega não é problema. Problema é o governador da Bahia virar o
‘Doria do PT’ (o agora dono do PSDB ‘de centro’), dizendo que o
partido do Lulismo tem que mudar pra não perder novamente e
por isso mesmo tá se lançando candidato Presidencial 2022
.
P O L Í T I C O S (BR)
... Agora Melhor Senador 2019, via “Congresso em Foco”, o
major Olímpio (no PSL - SP) vai seguir peitando o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que tá indo pra Embaixada nos USA, ou
mudará (senadores e Executivos podem mudar pra outro partido
- sem perder o cargo) do PSL pra outro partido e disputará o governo (SP) 2022 ?
.
EDITOR
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NETO foi se tornando referencial das liberdades possíveis. Recebeu a “Medalha Anchieta” na Câmara Municipal de São Paulo e
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Como parte das ações de requalificação da região central
transformando a área em um
ambiente seguro e convidativo
que estimule a ocupação dessa
região em todos os períodos do
dia, a Prefeitura de São Paulo irá
encaminhar à Câmara Municipal
o projeto de lei que cria oficialmente o Triângulo SP, um polo
singular de atratividade social,
cultural e turística no perímetro
formado pelas ruas Boa Vista,
Libero Badaró, e Benjamin
Constant. A medida também prevê a isenção do IPTU por cinco
anos para estabelecimentos que
funcionem no período noturno
e aos fins de semana na região,
em especial bares, restaurantes
e atrações culturais.
O projeto prevê a isenção
por cinco anos de tarifas muni-

cipais para instalação e funcionamento de estabelecimentos,
além de oferecer por cinco anos
a redução para 2% (normalmente
a taxa é de 5%) na alíquota do Imposto sobre Serviços (ISS) em
obras para reformas realizadas em
empreendimentos comerciais
com perfil noturno. A medida tem
como objetivo incentivar a recuperação dos bens e áreas de valor histórico e cultural ou paisagístico, potencializando o interesse turístico da região
Detalhes como horários e a
necessidade de abertura nos fins
de semana ainda serão definidos,
mas a isenção também se estenderá para negócios já existentes
nessa região.
Além de funcionarem a noite e nos fins de semana, os estabelecimentos também terão que

exercer atividades de economia
criativa delimitadas em cinco
eixos: gastronomia, lazer, entretenimento, turismo e inclusão
social. A iniciativa irá beneficiar modalidades de negócios
como bares, teatros, cinemas,
editoras, livrarias, casas noturnas, espaços para festas, agências de publicidade, entre outras.
Futuramente o projeto também poderá ser levado para outras regiões da cidade e privilegiar empreendimentos com demandas sem relação com a vida
noturna e/ou economia criativa.
Triângulo SP
O chamado triângulo histórico é formado pelas ruas Benjamin Constant, Boa Vista e Líbero Badaró. A iniciativa foi viabilizada por meio da Secretaria

Municipal de Turismo para qualificar o espaço, configurandoo como um produto turístico internacional, aumentando a circulação de pessoas e a demanda por
comércio e serviços, principalmente à noite e durante os fins
de semana, incrementando as
rotas e atrativos turísticos, em
um ambiente convidativo e seguro para a população.
Para is so, o projeto prevê
a reforma de calçadas, melhoria
da iluminação pública e a novos
equipamentos de mobiliário urbano, como bancos, jardineiras e
quiosques de flores, em todo o
perímetro. A instalação de câmeras de vigilância e de novas
lixeiras já começou a ser feita.
Também está prevista a instalação
de contêineres especiais para lixo
comum e resíduos orgânicos.

Governo garante R$ 1 bi em investimentos e
oportunidades de negócios com japoneses
Na sexta-feira (20), último
dia da missão Japão, o Governador João Doria abriu o
seminário Business Opportunities in the State of São
Paulo (Oportunidades de Negócios no Estado de São Paulo) e,
em seguida, participou de reunião com representantes de cerca de 20 empresas que desejam
ampliar os investimentos em
São Paulo, além de outras que
têm interesse em ingressar no
mercado paulista.
Após o evento, realizado em
Tóquio, na Federação das Indústrias do Japão (Keidaren), Doria fez um balanço da missão.
“Os resultados foram bastante
positivos, como em todas as outras missões que realizamos.
Conseguimos viabilizar mais investimentos, mais empregos e
melhores perspectivas para investimentos futuros, de médio e
longo prazo”, salientou.
“Destaco aqui a Toyota, que

fará um aporte de R$ 1 bilhão
em São Paulo, que será totalmente efetivado até dezembro de
2020. Serão gerados 300 empregos diretos e outros 3 mil indiretos em Sorocaba e Região”,
acrescentou Doria.
Parceria
O Governador também pontuou a parceria com a NEC Corporation, empresa de tecnologia
japonesa, para a implantação de
sistema de identificação facial
no Metrô e na CPTM. “Vamos
dar um salto de qualidade, saindo do bilhete de papel para uma
tecnologia mais moderna, que
vai reduzir a zero as fraudes e
oferecer mais qualidade e rapidez aos usuários”, completou.
Além do interesse no programa de desestatização do Governo de São Paulo, que tem 21
projetos de PPP e concessão em
andamento, bancos e investidores japoneses querem participar

de projetos na área ambiental,
que envolvam preservação.
“Nos encontros que tivemos
com várias empresas, foram oferecidos a nós suporte, tecnologia e financiamento, de médio a
longo prazo, para projetos na
área ambiental. Em especial, para
despoluição dos rios Tietê e Pinheiros e para reflorestamento
e preservação ambiental”, explicou Doria.
Além do Governador, participaram do seminário os Secretários de Relações Internacionais, Julio Serson, da Fazenda,
Henrique Meirelles, da Agricultura e Abastecimento, Gustavo
Junqueira, o Presidente da InvestSP, Wilson Mello, o Embaixador do Brasil no Japão, Eduardo
Saboia, e a Conselheira da Embaixada, Cláudia Ishitani.
Polos de Desenvolvimento
Econômico
No período da tarde, último

compromisso da viagem, a delegação paulista se reuniu com
Katsuhiro Miyamoto, Vice-presidente da Nippon Steel Corporation, empresa de aço com sede
em Tóquio. Durante o encontro,
foram apresentados os Polos de
Desenvolvimento Econômico
do Estado de São Paulo e a cartela de investimentos disponíveis.
Em maio, o Governo de São
Paulo anunciou a criação de 12
polos de desenvolvimento econômico para apoiar empresas
que estão ou pretendem se instalar no Estado. Os polos atuam
nos seguintes setores: tecnologia; alimentos e bebidas; automotivo; biocombustíveis; couro
e calçados; derivados de petróleo e petroquímico; eco florestal; metal-metalúrgico; químico,
borracha e plástico; saúde e farmácia; para indústria de papel,
celulose e reflorestamento; e
têxtil, vestuário e acessórios.

SP tem mobilização de combate ao Aedes
aegypti no “Dia Mundial da Limpeza”
Neste sábado (21), Dia Mundial da Limpeza, acontece uma
grande mobilização de combate
ao mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue, zika e
chikungunya. As ações integram
as Secretarias de Estado da Saúde e de Infraestrutura e Meio
Ambiente, Instituto Limpa Brasil e municípios.
A data visa incentivar a realização de atividades coletivas,
com o objetivo de retirar das
ruas lixo, sujeira e resíduos prejudicais ao meio ambiente e à
população, que podem inclusive

servir de criadouro para o Aedes.
As ações acontecem em todo
o país. No Estado de São Paulo,
150 cidades já programaram
suas ações.
Na capital, as atividades começam às 8h da manhã com
abertura no Parque Villa Lobos,
e se estenderão para cerca de 60
pontos da cidade, em parceria
com a Prefeitura. Na Praça João
Mendes, localizada no Centro,
mais 500 voluntários vão se engajar no “plogging”, modalidade
de corrida onde os praticantes
colhem o lixo presente durante

o percurso. Já no “Limpa Lapa”,
mais de 300 voluntários realizaram mutirão de limpeza pelas
principais ruas do bairro e no
entorno do Mercadão Municipal
da Lapa.
“O acúmulo de entulho, lixo,
água parada é um cenário ideal
para a proliferação do mosquito
Aedes aegypti. Manter o meio
ambiente limpo e preservado
contribui para a saúde coletiva e,
por isso, pedimos a colaboração
de toda a população”, afirma o
Secretário de Estado da Saúde,
José Henrique Germann.

Mais detalhes e agenda completa das atividades podem ser
consultadas
no
site www.limpabrasil.org.
Em 2018, o Dia Mundial da
Limpeza uniu cerca de 18 milhões de pessoas, em 157 países, que realizaram a limpeza simultânea em suas localidades.
Foram 363 cidades brasileiras
participantes e 200 mil voluntários engajados na atividade. O
resultado foi o recolhimento de
2 mil toneladas de resíduos de
praias, rios, praças, parques, avenidas, ruas e terrenos.

Atende+ recebe três prêmios Marca Brasil
como melhor entidade de reabilitação de
pessoas com deficiência
O Serviço de Atendimento
Especial (Atende+), gerenciado
pela SPTrans, recebeu pela oitava vez consecutiva o Prêmio
Marca Brasil, uma das láureas
multissetoriais mais importantes do país, como reconhecimento pela sua qualidade como
entidade do setor de reabilitação
de pessoas com deficiência.
A cerimônia de entrega da
20ª edição que aconteceu na última terça-feira, 17 de setembro,
no Esporte Clube Sírio, possui
dez categorias, incluindo “Reabilitação de pessoas com deficiências” na qual o Atende+ disputou. As votações foram até 31
de maio pelo site www.premio
marcabrasil.com.br. Além de
receber a edição anual do prêmio, o Atende+ também foi
homenageado com o Prêmio
Top Absolute, por ter vencido todas as edições da sua
categoria, desde que ela foi
instituída em 2012, além do
prêmio Top Max, por vencer sua
categoria oito vezes. Os prêmios foram oferecidos pela Revista Reação.
Os vencedores em cada categoria são escolhidos por meio
de votação, no site do Prêmio,
no qual o público digita espontaneamente a entidade que escolhe como a melhor do seu setor.
Não há uma lista de indicados, o

que reforça a abrangência e importância da marca Atende+ entre os serviços de reabilitação
existentes no país.
A SPTrans foi representada
pelo di retor de Operações e
pelo superintendente de Engenharia Veicular e Mobilidade
Especial. “A SPTrans agradece e se sente honrada em receber esse prêmio porque as
pessoas
que
utilizam
o serviço Atende+ é que nos
elegeram como o melhor do
segmento. O Atende+ tem uma
equipe dedicada a oferecer um
serviço de qualidade para pessoas que tanto precisam”, afirma o diretor de operações, Wagner Chagas.
Para o superintendente Simão Saura Neto, “oferecer um
serviço com o padrão do Atende+ é gratificante e tem uma
importância significativa para o
usuário porque auxilia na rotina
das pessoas com deficiência”.
Luciana Ramos Taconelli,
mãe de Bruno, de 24 anos, reconhece o bom atendimento
prestado pelo Atende+.
“Meu filho utiliza o serviço
desde quando tinha um ano e
meio e está prestes a completar
25. Posso dizer que a equipe do
Atende é como uma família para
nós. Os motoristas são competentes, cuidadosos, e os profis-

sionais, atenciosos e dedicados
aos pacientes. Bruno nunca ficou um dia sem assistência. De
segunda a quinta-feira, vai à escola especial e, às sextas-feiras,
frequenta a Rede de Reabilitação Lucy Montoro”, declara.
Sobre o Atende+
O Atende+ é uma modalidade de transporte gratuito, que
opera no sistema porta a
porta, gerenciado pela SPTrans
e destinado às pessoas com autismo, surdocegueira e deficiência física severa impossibilitadas de utilizar o transporte coletivo por ônibus.
Além do Marca Brasil, o
Atende+ recebeu o IX Troféu
Sérgio Del Grande, em 2013, e
a Salva de Prata da Câmara Municipal de São Paulo, em 2016.
Tantas premiações reconhecem
o serviço de qualidade oferecido há 23 anos. O reconhecimento também vem do público que
utiliza este transporte. Pela última pesquisa de satisfação realizada em 2018, o serviço foi
aprovado por 99,6% do público
entrevistado.
O atendimento vem dando
tão certo que o Atende+ recebe
mais incentivos a cada ano e
cresce em qualidade e no número de viagens. Em 1996, primeiro ano de atividade, o serviço

contabilizou 3.247 atendimentos
a
pessoas
com
deficiência. Em 2018, a quantidade chegou a 873.813, sem
considerar outros 575.983 efetuados aos acompanhantes dessas pessoas.
O avanço do Atende+ não
para por aí. O serviço que começou com 35 vans e hoje opera
com 450 e chegará ao número
de 540 veículos com a nova licitação. A frota ganhou nova
identificação visual e o serviço, maior qualidade em seu
conforto e segurança, com a colocação de ar condicionado e concepção de layouts específicos.O
transporte atingiu a marca de
1,9 milhão de quilômetros rodados por mês.
São cerca de 1.500 motoristas, 59 funcionários no cadastro
dos usuários e 24 postos de
atendimento. Além disso, outras
áreas da SPTrans são envolvidas
indiretamente com o serviço,
como inspeção de frota, projetos de adaptação de veículos,
cadastro de frota, informática e
fiscalização.
Para ingressar no serviço, os
operadores passam por curso
teórico e prático, bem como
treinamentos periódicos sobre
conduta, bom atendimento ao
público, normas do serviço e
manual de operação.
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Governo desbloqueia
R$ 8,3 bilhões do Orçamento
O governo desbloqueou R$
8,3 bilhões do Orçamento deste
ano. A informação consta
do Relatório Bimestral de Receitas e Despesas, que foi divulgado na sexta-feira (20) pelo
Ministério da Economia.
O relatório bimestral orienta a execução do Orçamento
Geral da União com base na revisão dos parâmetros econômicos e das receitas. Quando as
receitas caem, o governo tem
que fazer bloqueios para cumprir
a meta de déficit primário – resultado negativo nas contas do
governo sem os juros da dívida
pública – de R$ 139 bilhões
para este ano.

No relatório divulgado em
julho, o valor contingenciado
do Orçamento de 2019 chegou a
R$ 31,225 bilhões.
A liberação foi possível devido à melhora na previsão para
o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos
os bens e serviços produzidos
no país, de 0,81% para 0,85%,
neste ano, à expansão da arrecadação e ao aumento de receitas
de dividendos e participações
em empresas estatais.
Na última terça-feira (17), o
ministro-chefe da Casa Civil, Onyx
Lorenzoni, já havia antecipado que
o descontingenciamento ficaria
em torno de R$ 8,3 bilhões.

Entre os ministérios, o que
teve maior liberação foi o da Educação, com R$ 1,99 bilhão, seguido por Economia (R$ 1,75 bilhão)
e Defesa (R$ 1,65 bilhão).
Fundo da Lava Jato
Além desse valor do descontingenciamento, na liberação de
recursos do orçamento também
foram considerados R$ 2,661
bilhões referentes à multa paga
pela Petrobras às autoridades
brasileiras após um acordo junto ao governo dos Estados Unidos (fundo da Lava Jato).
Na última terça-feira (17), o
ministro do Supremo Tribunal
Federal Alexandre de Moraes

homologou acordo para destinar
R$ 1 bilhão para a preservação
da Amazônia, e R$ 1,6 bilhão
para a área de educação.
Esse valor do fundo da Lava
Jato está incluído na reserva orçamentária, com o total de R$
3,275 bilhões. Além dos recursos da Petrobras, o desbloqueio
classificado como reserva tem
mais R$ 613,868 milhões.
O governo também liberou
R$ 83,538 milhões para os demais Poderes e R$ 799,659 milhões de emendas impositivas
(individuais e bancadas estaduais). No total, a liberação chegou a R$ 12,459 bilhões. (Agencia Brasil)

CNC prevê a abertura de 8,7 mil
pontos comerciais até o fim do ano
Cerca de 8,7 mil pontos
comerciais devem ser abertos
no país até o fim do ano, segundo levantamento divulgado na sexta-feira (20) pela
Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC).
De acordo com a pesquisa, a
abertura de novas lojas deve ser

25% inferior ao número registrado em 2018 (11,7 mil).
Segundo o economista da
CNC Fabio Bentes, o resultado
é “reflexo do fraco nível de atividade da primeira metade de
2019”, quando foram abertos
3,3 mil pontos comerciais.
Em relação ao primeiro
semestre, houve queda em re-

lação ao primeiro semestre de
2018, quando foram abertas 5
mil lojas, e em relação ao último semestre do ano passado (6,7 mil lojas).
A abertura de lojas ocorreu
em seis dos dez segmentos do
varejo, dentre os pontos de venda inaugurados no primeiro semestre de 2019, destacam-se os

segmentos de hiper e supermercados (2,7 mil novas lojas),
utilid ades domésticas e eletroeletrônicos (450) e farmácias, drogarias e perfumarias
(397). Por outro lado, as lojas de materiais de construção
foram os que mais fecharam
as portas (menos 456 lojas).
(Agencia Brasil)

Rota 2030 prevê R$ 1 bilhão para
desenvolver tecnologia automotiva
Foram lançados na sexta-feira (20) os Programas Prioritários do Rota 2030, política de
incentivos ao setor automotivo
do governo federal. As montadoras vão poder investir em desenvolvimento tecnológico a alíquota de 2% que seria paga sobre a importação de peças sem
equivalente no Brasil. Os recursos arrecadados por meio da desoneração fiscal serão geridos
por um conselho gestor, que envolve representantes da indústria
e da academia. A estimativa é que
sejam feitos investimentos de
R$ 200 milhões anuais por cinco anos, totalizando cerca de R$
1 bilhão.
O dinheiro será liberado para
o projeto por meio de cinco entidades, que vão gerir os recursos setorialmente: Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-

nômico e Social (BNDES), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai),
Empresa Brasileira de Pesquisa
e Inovação Industrial (Embrapii)
e Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa de Minas Gerais
(Fundep).
“Esse dinheiro vai ser destinado, para junto com as entidades, a academia desenvolver, fazer pesquisa e inovação para que
a gente possa atender essas demandas da sociedade”, explicou o
presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea), Luiz Carlos Moraes. “Queremos carros
mais eficientes, mais inteligentes,
mais conectados e mais seguros.
Isso é uma parceria que envolve o
setor privado e as entidades e a
academia visando ter veículos

melhores”, acrescentou.
Mais eficiência
Os investimentos vão permitir, segundo Moraes, que as
montadoras atendam um cronograma de melhoria dos veículos
produzidos no Brasil estipulado
a partir do Rota 2030. “Nós temos um cronograma de metas de
eficiência energética, de emissões, de implementar itens de
segurança, que já está definido.
Esse aporte de dinheiro vai ajudar a acelerar a implementação
desses itens”, disse Moraes,
acrescentando que o calendário
prevê metas a serem atingidas ao
longo dos próximos dez anos.
O presidente da Embrapii,
Jorge Almeida Guimarães, disse que a escolha dos projetos
que vão receber os aportes vai
seguir as diretrizes que já são

usadas pela empresa para incentivar o desenvolvimento tecnológico no setor. “O nosso modelo é muito simples. Nós préselecionamos grupos de pesquisa qualificados, que trabalham
em pesquisa aplicada e inovação.
Não financiamos pesquisa básica. Selecionamos por chamada
a pública o que há de melhor no
Brasil”, explicou.
“A qualquer hora a empresa
vai à unidade da Embrapii e discute com os técnicos o seu projeto. O projeto é sempre da empresa. Quais as características,
que tecnologia vai usar e quanto
vai custar”, acrescentou.
Com o modelo, Guimarães
acredita que possam ser iniciados 100 novos projetos imediatamente, a partir dos R$ 40 milhões anuais, que serão geridos
pela Embrapii. (Agencia Brasil)

Auditor fiscal José Barroso Tostes
Neto é novo secretário da Receita
O auditor fiscal José Barroso Tostes Neto foi escolhido
para ser o novo secretário da
Receita Federal. Ele assume no
lugar de Marcos Cintra, exonerado na semana passada.
“O ministro da Economia,
Paulo Guedes, indicou o
nome do auditor fiscal aposentado José Barroso Tostes

Neto para ser o novo Secretário Especial da Receita Federal do Brasil”, diz nota divulgada hoje (20) pelo Ministério da Economia.
Formado em Engenharia
Mecânica e em Administração
de Empresas, Tostes Neto foi
superintendente da Receita Federal na 2ª Região Fiscal e se-

cretário de Fazenda do Pará.
Atuou também como consultor no Fundo Monetário internacional (FMI) e no Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Ele assumirá o cargo após a
nomeação por decreto do presidente Jair Bolsonaro, informou
o ministério.

Cintra deixou a Secretaria da
Receita depois de defender a
criação de um imposto parecido com a extinta Contribuição
Provisória Sobre Movimentação
Financeira (CPMF).
Em seu lugar, ocupou o cargo interinamente o auditor fiscal José de Assis Ferraz Neto.
(Agencia Brasil)

Produção de leite sobe e a de ovos
bate recorde, revela pesquisa
O Brasil registrou aumento
na produção e produtividade do
leite em 2018, além de expansão na produção de mel e ovos
de galinha e recuperação na carcinicultura (camarão).
Em contrapartida, o efetivo
de bovinos sofreu a segunda
queda consecutiva, depois de
atingir o recorde de 218,2 milhões de cabeças em 2016. Os
dados constam da pesquisa Produção da Pecuária Municipal
2018 (PPM), divulgada na sexta-feira (20) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A produção brasileira de leite atingiu 33,8 bilhões de litros,
aumento de 1,6%, retomando a
tendência de alta após queda de
1,1% em 2017. De acordo com

o estudo, as regiões Sul e Sudeste, com participação de 34,2%
e 33,9%, respectivamente, lideram a produção nacional.
Por estados, Minas Gerais
foi o maior produtor, respondendo por mais de um quarto da produção nacional (8,9 bilhões de
litros, ou o equivalente a 26,4%
do total).
De 2017 para 2018, o preço
médio nacional por litro de leite foi R$ 1,16, com alta de
4,7%, o que resultou em um valor de produção de R$ 39,3 bilhões.
O maior preço médio (R$
1,26 por litro) foi encontrado na
Região Nordeste, enquanto o
menor preço (R$ 0,99 por litro)
ficou na Região Norte. Em termos de municípios, a cidade de

Castro (PR) liderou o ranking de
produção nacional, com 0,9%,
respondendo por 6,7% da produção do estado.
Castro é também o terceiro
município em valor de produção
na soma dos seis produtos pesquisados pelo IBGE (leite, ovos
de galinha, ovos de codorna, mel
de abelha, lã e casulos de bichoda-seda).
Os primeiros lugares são
ocupados por Santa Maria de
Jetibá (ES) e Passos (SP), que
são destaques também na produção de ovos de galinha.
A pesquisa revela, ainda, que
em 2018 foram ordenhadas 16,4
milhões de vacas, representativas de 7,7% do efetivo de bovinos do país.
O número mostra queda de

2,9% em comparação com a quantidade ordenhada no ano anterior.
O Sudeste apresenta o maior efetivo ordenhado do país (29,2%),
seguido da Região Sul (20,6%) e
do Nordeste (20,4%).
Em 2018, o Brasil atingiu
média de produtividade de 2.069
litros/vaca/ano.
“O Sul foi responsável pelo
aumento da produtividade, com
3.437 litros por vaca no ano”,
informou à Agência Brasil a analista da pesquisa, engenheira
agrônoma Mariana Oliveira. O
aumento alcançou 4,3% em relação a 2017.
Os três estados do Sul tiveram produtividades superiores a
3.200 litros/vaca/ano. Em seguida,
aparece Minas Gerais, com 2.840
litros/vaca/ano. (Agência Brasil)

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br

Alemanha investirá
100 bilhões de euros
até 2030 para
proteger o clima
Os partidos da coligação governamental da chanceler alemã,
Angela Merkel, acordaram na sexta-feira (20) uma estratégia climática que vai representar pelo menos 100 bilhões de euros em
investimentos até 2030.
Esse montante será investido na proteção do clima e na transição energética, de acordo com o texto final do acordo, alcançado após mais de 18 horas de negociações entre os conservadores do partido da chanceler (União Democrata-Cristã/CDU) e
os social-democratas (SPD).
O governo planeia gastar 54 bilhões de euros nos primeiros
quatro anos do plano, até 2023, disse o ministro das Finanças,
Olaf Scholz.
O desafio consiste em medidas para incentivar os alemães a
reduzir as emissões poluentes e permitir que o país, agora em
atraso, cumpra as suas metas de redução de emissões poluentes.
O texto ainda precisa de ser adotado pelo Conselho de Ministros.
O objetivo é alcançar uma redução de 55% das emissões de
CO2 até 2030 (em relação a 1990), em consonância com o acordado na União Europeia, depois de a Alemanha não conseguir
cumprir a redução de 40% para 2020.
“Agora, não somos sustentáveis”, disse a chanceler alemã
Angela Merkel, ao apresentar o pacote de 70 medidas antes da
reunião convocado para segunda-feira (23) pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, para discutir medidas destinadas a enfrentar a crise climática.
O anúncio do acordo também ocorre no dia em que milhares
de manifestantes, 100 mil, segundo os organizadores, se reuniram em Berlim junto ao Portão de Brandemburgo, no dia programado para ser uma ação global de protestos pela proteção do
clima.
Nos cartazes, havia dizeres como “Quando tiver feito a sua
lição de casa, nós faremos a nossa!”, “Não há planeta B” ou “Thank
you, Greta”, a adolescente sueca que está por trás do movimento
FridaysforFuture.
A mobilização deve ser particularmente bem-sucedida na Alemanha, onde os ambientalistas têm uma boa projeção política.
No total, as manifestações serão realizadas em 575 cidades
alemãs, disse a porta-voz do movimento, FridaysforFuture, Luisa Neubauer, numa mensagem no Twitter.
Na sexta-feira, por todo o mundo, ocorrem manifestações
de ativistas em defesa do meio ambiente, como na Austrália, Índia, Tailândia, Hong Kong, entre outros locais, como uma prévia
da reunião de segunda-feira na ONU. (Agencia Brasil)

Coalizão liderada
pela Arábia Saudita
faz ataques aéreos
no Iêmen
A coalizão liderada pela Arábia Saudita lançou, na sexta-feira
(20) uma série de ataques aéreos contra a cidade portuária iemenita de Hodeidah, no Mar Vermelho, tendo como alvo quatro locais que disse ser usados pelos rebeldes iemenitas de houthi para
montar barcos de controle remoto e minas marítimas.
Em comunicado divulgado pela agência de imprensa saudita,
o porta-voz da coalizão, Turki al-Maliki, disse que os lugares
atacados no norte de Hodeidah eram usados pelos houthis para
executar “operações terroristas” que ameaçam as linhas de transporte marítimo e o comércio internacional no Estreito de Bab
al-Mandab e no sul do Mar Vermelho.
Por outro lado, o grupo houthi disse, em seu canal de televisão al-Masirah, que os ataques aéreos violaram um acordo de
cessar-fogo intermediado pela Organização das Nações Unidas
(ONU), firmado em Estocolmo no ano passado, para suspender
o combate em Hodeidah, acrescentando que está pronto para
confrontar “qualquer possível agravamento militar”.
Os ataques aéreos ocorreram horas depois que a coalizão disse que interceptou e destruiu um barco carregado de bombas no
Mar Vermelho, na noite dessa quinta-feira (19), mas não especificou o alvo pretendido.
Os houthis assumiram, na semana passada, a autoria dos ataques de drone contra duas importantes instalações da empresa
petrolífera Aramco, da Arábia Saudita, paralisando temporariamente a metade da produção de petróleo.
AArábia Saudita vem liderando uma coalizão militar árabe contra os houthis, aliados do Irã no Iêmen, há mais de quatro anos, em
apoio ao governo internacionalmente reconhecido do presidente
iemenita, Abd-Rabbu Mansour Hadi. (Agencia Brasil)

Confiança da indústria
recua 0,2 ponto na
prévia de setembro
A confiança dos empresários da indústria recuou 0,2 ponto
na prévia de setembro deste
ano em relação ao resultado
consolidado de agosto e chegou 95,4 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos. O
dado foi divulgado na sextafeira (20) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
A queda foi provocada pela
piora da avaliação do empresa-

riado sobre o futuro, já que o
Índice de Expectativas caiu 0,7
ponto e passou para 95 pontos.
Por outro lado, a confiança no
momento presente subiu 0,2
ponto e atingiu 95,8 pontos.
O resultado preliminar de
setembro sinaliza queda de 0,2
ponto percentual do Nível de
Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (NUCI), para
75,6%. (Agencia Brasil)
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MP da liberdade econômica é
sancionada; veja os principais pontos
O presidente Jair Bolsonaro
sancionou na sexta-feira (20),
em cerimônia no Palácio do Planalto, a Medida Provisória (MP)
da Liberdade Econômica, agora
convertida em lei. A MP havia
sido apresentada pelo governo
para diminuir a burocracia e facilitar a abertura de empresas,
principalmente de micro e pequeno porte, e já havia sido
aprovada pelo Senado Federal no
último dia 21 de agosto.
Entre as principais mudanças, a lei flexibiliza regras trabalhistas, como dispensa de registro de ponto para empresas
com até 20 empregados, e elimina alvarás para atividades consideradas de baixo risco. O texto também separa o patrimônio
dos sócios de empresas das dívidas de uma pessoa jurídica e
proíbe que bens de empresas de
um mesmo grupo sejam usados
para quitar débitos de uma empresa.
Em relação ao texto final
aprovado pelo Congresso, houve quatro vetos presidenciais.
Um deles, que foi negociado
com o próprio Parlamento, eliminou o dispositivo que permitia aprovação automática de licenças ambientais.
O governo vetou um item da
MP, alterado pelos parlamentares durante a tramitação, que flexibiliza testes de novos produtos ou serviços. Na justificativa
do veto, o presidente argumentou que a redação, tal como veio
do Legislativo, “permitiria o uso
de cobaias humanas sem qualquer protocolo de proteção, o
que viola não só a Constituição

mas os tratados internacionais
para testes de novos produtos”.
Outro dispositivo vetado
permitia a criação de um regime de tributação fora do direito
tributário. O veto foi solicitado
pelo Ministério da Economia,
segundo o Palácio do Planalto.
Foi vetado ainda o dispositivo
que previa a entrada em vigor da
nova lei em 90 dias. Com isso, a
MP da Liberdade Econômica já
entra em vigor a partir da publicação no Diário Oficial da
União (DOU), que ocorrerá em
edição extra nesta sexta-feira.
“Essa Medida Provisória,
segundo estudos da Secretaria de
Política Econômica, pode gerar,
no prazo de dez anos, 3,7 milhões
de empregos e mais de 7% de
crescimento da economia. São
números muito expressivos e necessários para o nosso país”, afirmou o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel.
Citando um jargão repetido
pelo presidente Jair Bolsonaro,
Uebel afirmou que a medida permite que “o estado saia do cangote das empresas” e fomente o
cenário de empreendedorismo
no país. O secretário citou ainda outras medidas previstas na
nova lei, como o fim da validade
de algumas certidões, como a de
óbito, e a Carteira de Trabalho
Digital.
Em um breve discurso, Jair
Bolsonaro disse que a aprovação
da MP é um primeiro passo para
desburocratizar os serviços públicos no país. “Vai ajudar e muito a nossa economia”, destacou.
“Tenho falado com o Paulo Gue-

Polícia do Rio busca parcerias
visando à melhoria estrutural
A Secretaria de Estado de
Polícia Civil do Rio de Janeiro
(Sepol) relançou na sexta-feira
(20) o Programa Juntos com a
Polícia. Coordenador do programa, o delegado Sandro Caldeira
destaca que a iniciativa existe
desde 2016. Segundo ele, quando se tornou secretaria de estado, a Polícia Civil decidiu relançar o programa oficialmente
com “uma nova roupagem, mais
dinâmica, buscando uma ação
mais proativa na procura de parceiros para a realização de doações de bens e serviços”.
Qualquer pessoa jurídica de
direito privado com fins lucrativos pode se tornar parceira do
programa, que não está aberto,
contudo, à participação de pessoas físicas. Não serão aceitas
doações em dinheiro, esclareceu o delegado. “A gente não
aceita dinheiro. A doação é em
bens ou em serviços que a polícia necessite”, explicou.
Em primeiro lugar, a Polícia Civil identifica quais são
suas necessidades e, a partir daí,
verifica o que o parceiro pretende doar. “Aí, a gente faz essa adequação dentro das necessidades
da secretaria”, disse. São exemplos de possíveis parcerias a doação de pneus para as viaturas da
Polícia Civil, a troca de aparelhos de ar condicionado ou, ainda, pintura de delegacias, citou
o coordenador do programa. “A
gente verifica a viabilidade e faz
a formalização”.
Valorização
Entidades voltadas à educa-

ção, como escolas de idiomas, também são bem-vindas
no programa, disse Caldeira. “Na parte educacional, a
gente consegue, a partir disso, a valorização do policial”, citou. O delegado destacou que o projeto pode ter
vários tipos de vertentes: de
estruturação, que envolve a
parte de funcionamento das
delegacia s e postos técnicos;
e de serviços de melhoramento estrutural.
“Na parte educacional, também é possível. A gente só tem
que verificar como se implementaria isso, o que pode ser
feito. Mas, com certeza, é algo
viável”, afirmou.
A partir desta segunda-feira (23), as empresas e entidades interessadas em firmar
parceria com a Polícia Civil
já podem entrar em contato
com a coordenação do programa pelo telefone (021)
2332-9816.
O delegado informou, ainda, que o primeiro passo é o
parceiro potencial fazer um
cadastro, revelando o que pretende doar, para que as doações possam ser formalizadas. O cadastro será avaliado
por uma comissão da Polícia
Civil, antes da assinatura do
termo de ajuste.
A solenidade de relançamento do Programa Juntos
com a Polícia foi realizada na
Academia de Polícia Sylvio
Terra (Acadepol), localizada na
região central do Rio de Janeiro. (Agencia Brasil)

des, com o Paulo Uebel também.
Nós devemos estudar um projeto, não o Meu Primeiro Emprego, mas o Minha Primeira Empresa. (...) Nós queremos é dar meios
para que as pessoas se encorajem,
tenham confiança, uma garantia jurídica de que o negócio, se der errado lá na frente, ele desiste e vai
levar sua vida normalmente, e
não fugir da Justiça para não ser
preso”, acrescentou.
O presidente criticou grupos
de esquerda que, segundo ele,
defendem direitos, mas não deveres. Ele elogiou a reforma trabalhista aprovada no governo de
Michel Temer. “Alguns criticam,
no passado a reforma da CLT,
dizendo que ela não resolveu os
problemas. Se não fosse ela, feita no governo Temer, o Brasil
estaria em situação muito mais
difícil do que está hoje. E eu
vejo a esquerda potencializando
a questão de direitos: tudo é direito, quase nada de deveres”,
afirmou.
Entenda as principais mudanças na MP:

ponto por exceção, por meio do
qual o trabalhador anota apenas
os horários que não coincidam
com os regulares. Prática deverá ser autorizada por meio de
acordo individual ou coletivo
Alvará e licenças
- Atividades de baixo risco,
como a maioria dos pequenos
comércios, não exigirão mais
alvará de funcionamento
- Poder Executivo definirá
atividades de baixo risco na ausência de regras estaduais, distritais ou municipais
- Governo vetou item que
dispensava de licenças para atividades de baixo risco que
abrangem questões ambientais.

Registro de ponto
- Registro dos horários de
entrada e saída do trabalho passa a ser obrigatório somente para
empresas com mais de 20 funcionários. Antes, a legislação
previa esta obrigação para empresas com mínimo de dez empregados
- Trabalho fora do estabelecimento deverá ser registrado
- Permissão de registro de

Carteira de trabalho eletrônica
- Emissão de novas carteiras
de Trabalho pela Secretaria de
Trabalho do Ministério da Economia ocorrerá “preferencialmente” em meio eletrônico,
com o número do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) como
identificação única do empregado. As carteiras continuarão a ser
impressas em papel, apenas em

Fim do e-Social
- O Sistema de Escrituração
Digital de Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), que unifica o envio de
dados de trabalhadores e de empregadores, será substituído por
um sistema mais simples, de informações digitais de obrigações
previdenciárias e trabalhistas.

caráter excepcional
- A partir da admissão do trabalhador, os empregadores terão
cinco dias úteis para fazer as
anotações na Carteira de Trabalho. Após o registro dos dados,
o trabalhador tem até 48 horas
para ter acesso às informações
inseridas.
Documentos públicos digitais
- Documentos públicos digitalizados terão o mesmo valor
jurídico e probatório do documento original
Abuso regulatório
- A MP cria a figura do abuso
regulatório, para impedir que o
Poder Público edite regras que
afetem a “exploração da atividade econômica” ou prejudiquem
a concorrência. Entre as situações que configurem a prática
estão:
Criação de reservas de mercado para favorecer um grupo
econômico
Criação de barreiras à entrada de competidores nacionais ou
estrangeiros em um mercado
Exigência de especificações
técnicas desnecessárias para determinada atividade
Criação de demanda artificial ou forçada de produtos e serviços, inclusive “cartórios, registros ou cadastros”
Barreiras à livre formação de
sociedades empresariais ou de
atividades não proibidas por lei
federal
Desconsideração da perso-

nalidade jurídica
- Proibição de cobrança de
bens de outra empresa do mesmo grupo econômico para saldar dívidas de uma empresa
- Patrimônio de sócios, associados, instituidores ou administradores de uma empresa será
separado do patrimônio da empresa em caso de falência ou
execução de dívidas
- Somente em casos de intenção clara de fraude, sócios
poderão ter patrimônio pessoal
usado para indenizações
Negócios jurídicos
- Partes de um negócio poderão definir livremente a interpretação de acordo entre eles,
mesmo que diferentes das regras
previstas em lei
Súmulas tributárias
- Comitê do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da
Receita Federal (Carf) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) terá poder para
editar súmulas para vincular os
atos normativos dos dois órgãos
Fundos de investimento
- MP define regras para o registro, a elaboração de regulamentos e os pedidos de insolvência de
fundos de investimentos
Extinção do Fundo Soberano
- Fim do Fundo Soberano,
antiga poupança formada com
parte do superávit primário de
2008, que está zerado desde
maio de 2018. (Agencia Brasil)

Governo prorroga ação das
Forças Armadas na Amazônia Legal
Decreto publicado em edição extra do Diário Oficial da
União na sexta-feira (20) prorrogou
o emprego das Forças Armadas no
combate às queimadas e ao desmatamento ilegal na região da Amazônia Legal. Inicialmente, o prazo de
atuação dos militares iria até o próximo dia 24 de setembro. Com
a prorrogação, os trabalhos vão
continuar por mais um mês, até
o dia 24 de outubro.

A Amazônia Legal é um território que abrange a totalidade
dos estados do Acre, Amapá,
Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e parte dos estados de
Mato Grosso, do Tocantins e do
Maranhão. O decreto de Garantia da Lei e Ordem Ambiental
(GLOA) autoriza ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais e levantamento e
combate de focos de incêndio.

O vice-presidente Hamilton
Mourão, no exercício da Presidência, informou na última sexta-feira (13), que as operações
das Forças Armadas na Amazônia tinham resultado, até àquele
momento, na aplicação de mais
de R$ 25 milhões em multas,
além da apreensão de 12 mil
metros cúbicos de madeira,
veículos, embarcações, motosserras e outros equipamen-

tos. Foram realizados pelo
menos 350 ataques a focos de
queimadas terrestres e outras
350 incursões aéreas para debelar incêndios.
De acordo com Mourão, o
custo de atuação das Forças
Armadas na Amazônia é de cerca de R$ 1,5 milhão por dia,
principalmente por causa do
emprego das aeronaves.
(Agencia Brasil)

Exército prende garimpeiros em
unidades de conservação do Amazonas
O Exército deteve dez pessoas supostamente envolvidas
com a exploração de garimpos
ilegais em três áreas da Unidade
de Conservação Campos Amazônicos, no sul do Estado do
Amazonas. Todos foram conduzidos à sede da Polícia Federal
em Rondônia. A ação faz parte
da Operação Verde Brasil.
Conforme nota da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, foram
apreendidos na ação “nove celulares, um detector de metais,
duas motosserras, um rádio amador, uma balança para pesagem
e uma espingarda Cal 20 com

sete cartuchos”.
Também foram confiscados
veículos e maquinários utilizados pelas pessoas sob investigação, como um trator, uma pá carregadeira, uma motocicleta,
dois geradores, um caminhão
Scania, e 10 mil litros de óleo
diesel e dez barracas de acampamento.
Japão
O Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) recebeu do Governo
do Japão a doação de 330 barracas individuais e 998 colchone-

tes com isolantes térmicos, para
apoio nas ações da Operação
Verde Brasil, que ao todo mobiliza 7 mil homens e mulheres
para o combate ao desmatamento e à ações ilegais como exploração de garimpo em unidades de
conservação.
Conforme informações divulgadas pelo Ministério da Defesa, a Operação Verde Brasil,
iniciada há menos de um mês, fez
combate a mais de 500 focos de
incêndio, apreendeu aproximadamente 18 mil metros cúbicos
de madeira, e lavrou 107 termos
de infração, que totalizam R$ 28

milhões em multas.
A Operação Verde Brasil é
desenvolvida pelas Forças Armadas em parceria com instituições e órgãos de segurança pública e fiscalização, como Força Nacional, Corpo de Bombeiros Militares, equipes de
prevenção e combate a incêndios do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Polícia Militar Ambiental, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da
Amazônia (Censipam) e ICMBio. (Agencia Brasil)

ONU diz que cerca de 7 mil recém-nascidos
morrem diariamente no mundo
Relatório divulgado por
agências das Nações Unidas estima que quase 7 mil bebês morrem todos os dias antes de completar um mês de vida, e pede a
nações que adotem medidas para
melhorar a situação.
A Organização Mundial da
Saúde ()MS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) anunciaram que as taxas de
sobrevivência de recém-nascidos vêm melhorando desde

2000, mas cerca de 2,5 milhões
de bebês morreram em 2018.
Segundo o relatório, uma em
cada 37 mulheres na África Subsaariana morre durante a gestação ou o parto. O documento
lembra que mulheres no parto e
seus bebês enfrentam risco maior em países em que há conflitos ou crise humanitária, como
Síria e Venezuela, por não tere
acesso a tratamentos essenciais.
A meta global prevista nos

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável é reduzir a taxa de
mortalidade materna global para
menos de 70 por 100 mil nascidos vivos até 2030.
Mulheres e crianças estão
sobrevivendo hoje mais do que
antes na história, de acordo com
as novas estimativas de mortalidade infantil e materna divulgadas no relatório.
Desde 2000, as mortes infantis diminuíram quase a metade e

as mortes maternas em mais de
um terço, principalmente devido
ao acesso melhorado a serviços de
saúde disponíveis e de qualidade.
“Nos países em que se fornecem serviços de saúde seguros, acessíveis e de alta qualidade para todos, mulheres e bebês
sobrevivem e prosperam”, disse
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
diretor-geral da OMS. “Esse é o
poder da cobertura universal de
saúde.” (Agencia Brasil)

Bolsonaro é liberado para Assembleia
Geral da ONU em Nova York
O presidente Jair Bolsonaro
foi avaliado na sexta-feira(20)
pela equipe do cirurgião médico Antônio Macedo, em Brasília, e liberado para sua viagem a
Nova York, onde participará da
abertura da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU),
na terça-feira (24). O porta-voz
da Presidência, Otávio Rêgo
Barros, confirmou que Bolsonaro viaja na segunda-feira (23).
De acordo com o boletim
médico, o presidente encontrase em excelentes condições clínico-cirúrgicas e passa, agora,

para uma dieta leve, com arroz,
purê de batata, legumes e file
grelhado. Desde que deixou o
hospital em São Paulo, há quatro dias, o presidente estava mantendo uma dieta cremosa.
O cirurgião explicou que a
nova dieta dará mais autonomia
ao presidente durante a ida Nova
York e, por ser mais calórica, vai
facilitar as condições durante o
deslocamento. Macedo disse
ainda que, depois de uma grande
cirurgia e tendo uma viagem de
avião, há uma atenção maior para
a parte de circulação venosa.

“O risco é sempre vascular, de
veias. Mas ele está com meias
elásticas, tomando injeção de anticoagulante e foi orientado que
não permaneça muito tempo sentado, caminhe um pouco no avião
e fiquei maior parte do tempo deitado na cama”, disse o cirurgião.
Macedo foi o responsável
pelas últimas três cirurgias do
presidente para o tratamento do
ferimento à faca sofrido por ele
em setembro do ano passado,
durante ato da campanha eleitoral. Os procedimentos ocorreram no Hospital DF Star, da rede

do mesmo hospital que o presidente ficou internado na capital
paulista, o Vila Nova Star.
Já está programada também
uma reavaliação na próxima
quinta-feira (26), que será feita
pelo médico da Presidência, Ricardo Peixoto Camarinha.
Na sexta-feira(20), Bolsonaro
foi submetido a exames laboratoriais e raio-x do tórax e do adomem. De acordo com Macedo,
todos se apresentaram normais, a
distensão gasosa desapareceu e as
alças intestinais estão funcionando normalmente. (Agencia Brasil)
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Com o anúncio do governo
de que vai desbloquear R$ 8,3
bilhões do Orçamento, três ministérios foram mais beneficiados e vão receber o equivalente a 65% dos recursos: Educação, Economia e Defesa. No total, as três pastas receberão o
total de R$ 5,39 bilhões. A Advocacia-Geral da União (AGU),
o Ministério da Mulher, Família
e Direitos Humanos e a Controladoria Geral da União (CGU)
aparecem na outra ponta com
as menores liberações, somando R$ 80,4 milhões.
A Educação é quem vai receber a maior quantia: R$ 1,99
bilhão. Os recursos devem ir
para recompor parte dos cortes
aplicados a universidades, institutos federais, para a aquisi-

ção de livros didáticos e para o
pagamento de bolsas de pesquisa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
No início do mês, o Ministério da Educação anunciou o
corte de 5.613 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado que estavam previstas
para os quatro meses restantes
do ano.
A pasta também receberá recursos adicionais de R$ 1,6 bilhão provenientes de uma multa paga pela Petrobras às autoridades brasileiras após um
acordo junto ao governo dos
Estados Unidos para encerrar
as investigações sobre a empresa nos EUA referentes a prejuízos causados a acionistas es-

trangeiros nos casos de corrupção investigados pela Operação Lava Jato. O acordo foi homologado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 17
de setembro, e incluiu, também,
R$ 1 bilhão para a preservação
da Amazônia.
Economia e Defesa
Os recursos para o Ministério da Economia, no valor de R$
1,75 bilhão, irão para o Fundo
Garantidor de Exportação (FGE),
organismos internacionais, pagamento de agentes financeiros, tarifas bancárias, para os
sistemas de dados do Serviço
Federal de Processamento de
Dados (Serpro) e da Empresa de
Tecnologia e Informações da

Previdência (Dataprev), além de
bancar parte do Censo de 2020.
Os recursos liberados para
o Ministério da Defesa, de R$
1,650 bilhão, serão aplicados em
ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e manutenção de atividades nos
quartéis.
Também foram beneficiados
com o descontingenciamento
os ministérios da Saúde, que receberá R$ 700 milhões para aplicar no Sistema Único de Saúde
(SUS). O Ministério da Infraestrutura terá R$ 450 milhões, a
maior parte destinada para infraestrutura rodoviária; e Minas
e Energia, que receberá R$ 340
milhões. O Ministério do Desenvolvimento Regional, que toca
o programa Minha Casa, Minha

Foto/Arquivo/ABr

Educação, Economia e Defesa vão
receber 65% dos recursos desbloqueados

Vida, recebeu R$ 200 milhões na
distribuição dos recursos.
Também houve a liberação de
recursos para os demais Poderes,
que receberão R$ 83,538 milhões
em limite adicional. Além disso,

houve a liberação para emendas
impositivas, num total de R$
799,659 milhões, dos quais R$
533,1 milhões para emendas individuais e R$ 266,5 milhões para
as de bancada. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Cia. Agrícola Debelma
CNPJ/MF Nº 03.366.569/0001-63 - NIRE 35.300.172.621
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de agosto de 2019
I. Data, Hora e Local: 26.08.2019, às 9 horas, na sede social da Companhia Agrícola Debelma (“Companhia”),
na Fazenda Santa Cruz, no município de Américo Brasiliense/SP. II. Presença e Convocação: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, tendo sido dispensada a convocação, nos termos de §4º do
ĂƌƟŐŽϭϮϰĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽ>ŝǀƌŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞWƌĞƐĞŶĕĂĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘
III. Mesa:WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽĞƌĂKŵĞƩŽĞ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͗DĂƵƌşĐŝŽ<ƌƵŐKŵĞƩŽ͘IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (1) Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras e o
ZĞůĂƚſƌŝŽĚŽƐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϭϵ͖(2) Proposta da
administração para: (a) ĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͖(b) Pagamento de dividendos adicionais sobre
ƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞůƵĐƌŽƐ͖(3)ůĞŝĕĆŽĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͖Ğ(4)&ŝǆĂĕĆŽĚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
global anual dos membros da Diretoria. V. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente submeteu à
ĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĂŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͘KƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĞůŝďĞƌĂƌĂŵĞĂƉƌŽǀĂƌĂŵƉŽƌ
unanimidade de votos: (1)KZĞůĂƚſƌŝŽŶƵĂůĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕão, Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações
&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŽZĞůĂƚſƌŝŽĚŽƐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϭϵ͕
ŽƐƋƵĂŝƐĨŽƌĂŵĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƐĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĂƐƉƵďůŝĐĂĕƁĞƐĚĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐŶŽƐ
ũŽƌŶĂŝƐ͞K^W͟ĞKŝĂ^W͕ŶĂƐĞĚŝĕƁĞƐĚŽĚŝĂϮϬ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϵ͘(2) A proposta da administração para: (a) ĚĞƐƟŶĂĕĆŽ
ĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϭϵ͕ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭ͘ϲϱϱ͘ϲϬϴ͕ϴϭĂƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞ
ĨŽƌŵĂ͗ (i)ZΨ ϴϮ͘ϳϴϬ͕ϰϰ ă ĐŽŶƚĂ ĚĞ ZĞƐĞƌǀĂ >ĞŐĂů͖ (ii)  ZΨ ϭ͘ϱϳϮ͘ϴϮϴ͕ϯϳ ƉĂƌĂ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ ƐĞŶĚŽ͗
ZΨϯϵϯ͘ϮϬϳ͕ϬϵƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐĞZΨϭ͘ϭϳϵ͘ϲϮϭ͕ϮϴĂƟƚƵůŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ
ƐŽďƌĞŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϭϵ͖(b) ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞZΨϲϮϳ͘ϭϳϭ͕ϲϯĂơƚƵůŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ
sobre o saldo remanescente de reserva de lucros. A soma dos dividendos previstos nas letras a.ii e b corresƉŽŶĚĞ Ă ZΨ Ϯ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ğ ƐĞƌĆŽ ƉĂŐŽƐ ŶĂ ƉƌŽƉŽƌĕĆŽ ĚĞ ĂĕƁĞƐ ƋƵĞ ĐĂĚĂ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ ƉŽƐƐƵŝ ĂƚĠ ϯϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϵ͖ (3)
 ƌĞĞůĞŝĕĆŽ ĚŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ ƉĂƌĂ Ž ŵĂŶĚĂƚŽ ĚĞ Ϯ ĂŶŽƐ͕ ĂƚĠ Ă ĚĂƚĂ ĚĂ 'K ƋƵĞ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ ĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐício social a se encerrar em 31.3.2021, sendo: Diretor Presidente:
>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽĞƌĂKŵĞƩŽ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽ͕ĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽĂŐƌƀŶŽŵŽ͕W&ϬϮϳ͘ϲϴϲ͘ϮϯϴͲϰϵĞĚŽZ'ϭ͘ϲϯϲ͘ϰϱϬʹϴ
^^Wͬ^W͕ĐŽŵĞŶĚĞƌĞĕŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůŶĂhƐŝŶĂ^ĂŶƚĂƌƵǌ͕ŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞŵĠƌŝĐŽƌĂƐŝůŝĞŶƐĞͬ^W͕WϭϰϴϮϬͲϬϬϬ͖
ĞŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐ͗DĂƵƌşĐŝŽ<ƌƵŐKŵĞƩŽ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ͕Z'ϭϭ͘ϭϯϭ͘ϲϳϬͲϰ^^Wͬ^W͕
CPF/MF 127.718.108-08, residente e domiciliado na Fazenda Santa Cruz, no município de Américo Brasiliense/
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(',7$/'(,17,0$d2&2035$=2'(',$63URFHVVRQ$00-Xt]DGH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,,-DEDTXDUD(VWDGRGH6mR3DXOR'UD&DUROLQD%HUWKROD]]LQDIRUPDGD/HL
HWF)$=6$%(5D5$)$(/5,%(48,52= &3)0) TXHQRVDXWRVGDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR
([WUDMXGLFLDO DMXL]DGD SRU $VVRFLDomR GR 6DQDWyULR 6tULR  +RVSLWDO GR &RUDomR SURFHGHXVH D SHQKRUD VREUH D
TXDQWLD EORTXHDGD SHOR 6LVWHPD %$&(1 -8' QR YDORU GH 5 (VWDQGR R H[HFXWDGR HP ORFDO LJQRUDGR
IRLGHIHULGDD,17,0$d2'$3(1+25$SRUHGLWDOSDUDTXHHP FLQFR GLDVDIOXLUDSyVRVGLDVVXSUDRIHUHoD
LPSXJQDomR QD DXVrQFLD GRV TXDLV SURVVHJXLUi R IHLWR HP VHXV XOWHULRUHV WHUPRV6HUi R SUHVHQWH HGLWDO DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
(',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 00 -XL] GH 'LUHLWR GD
 9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ;9  %XWDQWm (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U 3DXOR %DFFDUDW )LOKR QD IRUPD GD /HL HWF
)$=6$%(5D$1'(5526$'$6,/9$&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXP
&tYHO SRU SDUWH GH %DQFR ,WDX 6$ REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  PDLR  GHFRUUHQWH GR HPSUpVWLPR
GHQRPLQDGR &UHGLiULR ,WD~ RSHUDomR FRQWUDWR Q  (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR
IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD TXH  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR 1mR
VHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWH
HGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRV
GHMXOKRGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,,-DEDTXDUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DPLOD6DQL3HUHLUD4XLQ]DQLQDIRUPD
GD /HL HWF )$= 6$%(5 D 35202 5(&85626 ( 3$75,0Ð1,2 +80$12 /7'$ &13-  QD
SHVVRDGHVHXUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXHD$0,/$66,67Ç1&,$0e',&$,17(51$&,21$/6$OKHDMXL]RXXPD$d2
'( &2%5$1d$ DOHJDQGR VHU FUHGRU GD TXDQWLD GH 5  (VWDQGR D 5HTXHULGD HP OXJDU LQFHUWR H QmR
VDELGR H QmR VHQGR SRVVtYHO D FLWDomR SHVVRDO IRL GHIHULGD D &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV
~WHLV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO $35(6(17( &217(67$d2 VRE SHQD GH 5(9(/,$
SUHVXPLQGRVH YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV PRPHQWR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH
DIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $GHYDQLU&DUORV0RUHLUDGD6LOYHLUDQD
IRUPDGD/HL)$=6$%(5D R $50$=(13$8/,67$&20(5&,2'($/,0(1726/7'$0(&13-
 TXH 7LP &HOXODU 6$ OKH DMXL]RX DomR 0RQLWyULD REMHWLYDQGR UHFHELPHQWR GR 5  DJRVWR GH  
GHFRUUHQWH GD SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH WHOHIRQLD SRU PHLR GR SODQR /LEHUW\ (PSUHVD (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU
LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR ILFDQGR
LVHQWDGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJR
GR1&3& RXHPLJXDOSUD]RRIHUHoDHPEDUJRVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR
'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUOKH i QRPHDGR &XUDGRU (VSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,,-DEDTXDUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $GULDQD&ULVWLQD3DJDQLQL'LDV6DUWL
QD IRUPD GD /HL HWF)D] 6DEHU D )HUQDQGR /RGHLUR GD 6LOYD &3)   TXH QRV DXWRV GD DomR GH
3URFHGLPHQWR&RPXPRUDHPIDVHGHFXPSULPHQWRGHVHQWHQoDDMXL]DGDSRU$XWR6XHFR6mR3DXOR&RQFHVVLRQiULD
GH 9HtFXORV /WGD DWXDO GHQRPLQDomR VRFLDO GH 9RFDO &RPpUFLR GH 9HtFXORV /WGD &13-   HP
IDFHGH)/7UDQVSRUWHVGD6LOYD0(IRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUD
PDQLIHVWHVHVREUHRSHGLGRGHGHVFRQVLGHUDomRGDSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDGDHPSUHVD)/7UDQVSRUWHVGD6LOYD0(
&13-   UHTXHUHQGR DV SURYDV FDEtYHLV 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi GDGR
UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR SDUD D VDWLVIDomR GR FUpGLWR GD DXWRUD 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO DIL[DGR H SXEOLFDGR
QDIRUPDGDOHL63H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $GHYDQLU&DUORV0RUHLUDGD6LOYHLUDQD
IRUPD GD /HL )$= 6$%(5 D R  /$1&+21(7( 5(&2148,67$ /7'$ 0( &13-  WHQGR FRPR
FRH[HFXWDGR -~OLR &pVDU GR 1DVFLPHQWR TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D
TXDQWLD GH 5  IHYHUHLUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR  (PSUpVWLPR &DSLWDO
GH *LUR Q  (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV 
GLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDV
HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH
FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH
FRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRV
RVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWH
HGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
)2526 5(*,21$,6 ,7$48(5$  9$5$ &Ë9(/ (',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1
 2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,,  ,WDTXHUD (VWDGR
GH 6mR 3DXOR 'U D  6XHOL -XDUH]$ORQVR QD IRUPD GD /HL HWF  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,,  ,WDTXHUD63 
2ItFLR &tYHO (GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  $ 'UD 6XHOL -XDUH]
$ORQVR -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDOGH,WDTXHUD63)D]6DEHUD6LPRQH/DXULDQR*RQoDOYHV
&3)   TXH D DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP DMXL]DGD SRU &UX] $]XO GH 6mR 3DXOR
IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRD DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH   (VWDQGR D
H[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXH
R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP 
H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R
SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH
LQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWH
DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 63  1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV
GHVHWHPEURGHH
(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  $ 'UD &OiXGLD &DUQHLUR &DOEXFFL 5HQDX[
-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDOGH6DQWR$PDUR63)D]6DEHUD*XLOKHUPR&p]DU&DSURQL%HQWHR &3)
  TXH ,QVWLWXWR 3UHVELWHULDQR 0DFNHQ]LH OKH DMXL]RX DomR 0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5
 MXQKR GH   GHFRUUHQWH GRV FKHTXHV QV       
    H  DPERV GR %DQFR 6DQWDQGHU 6$ DJrQFLD Q  FRQWD Q 
(VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD
SDJXH D TXDQWLD SHGLGD KLSyWHVH HP TXH ILFDUi LVHQWR GR SDJDPHQWR GDV FXVWDV MXGLFLDLV PDV GHYHUi SDJDU  GRV
KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV  RX RIHUWH HPEDUJRV GHIHVD  SRU LQWHUPpGLR GH DGYRJDGR VRE SHQD GH QmR R ID]HQGR VH
FRQYHUWHU R PDQGDGR PRQLWyULR HP PDQGDGR H[HFXWLYR 1R SUD]R GH HPEDUJRV UHFRQKHFHQGR R FUpGLWR H FRPSURYDQGR
RGHSyVLWRGH WULQWDSRUFHQWR GRYDORUHPH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVGHDGYRJDGRSRGHUiRGHYHGRU
UHTXHUHUVHMDDGPLWLGRDSDJDURUHVWDQWHHPDWp VHLV SDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH
 XPSRUFHQWR DRPrVQRVWHUPRVGRSDUiJUDIRGRDUWLJRGR&3&1mRVHQGRHPEDUJDGDDDomRDUpVHUi
FRQVLGHUDGDUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWH
DIL[DGRHSXEOLFDGR63H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,;  9LOD 3UXGHQWH (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  &ODXGLD 6DUPHQWR 0RQWHOHRQH
QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  52'5,*2 5,%(,52 7$9$5(6 5*  &3)  TXH
OKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH%DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$YLVDQGRDR
UHFHELPHQWR GD TXDQWLD GH 5  DWXDOL]DGR DWp  UHSUHVHQWDGD SRU XPD FpGXOD GH FUpGLWR
EDQFiULRQDVVLQDGDHPYLQFXODGDjDJrQFLDFRQWDFRUUHQWHQ
FXMDVSDUFHODVYHQFHUDPDSDUWLUGH(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGD
D VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD SDJDUHP D GtYLGD DWXDOL]DGD DWp D GDWD GR HIHWLYR SDJDPHQWR FRQIRUPH SHGLGR
LQLFLDO QR SUD]R GH WUrV GLDV ~WHLV )L[DGRV RV KRQRUiULRV HP  VREUH R YDORU GR GpELWR TXH VHUmR UHGX]LGRV SHOD
PHWDGH HP FDVR GH SDJDPHQWR 1R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV FRQWDGRV GD SUySULD FLWDomR UHFRQKHFHQGR R
FUpGLWR GR H[HTXHQWH H FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  WULQWD SRU FHQWR  GR YDORU HP H[HFXomR RV H[HFXWDGRV
SRGHUmR UHTXHUHU DXWRUL]DomR GR MXt]R SDUD SDJDU R UHVWDQWH GR GpELWR HP DWp  VHLV  SDUFHODV PHQVDLV FRUULJLGDV
SHOD 7DEHOD 3UiWLFD GR 7ULEXQDO GH -XVWLoD H DFUHVFLGDV GH MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV 2 QmR SDJDPHQWR
GH TXDOTXHU GDV SUHVWDo}HV LPSOLFDUi GH SOHQR GLUHLWR R YHQFLPHQWR GDV VXEVHTXHQWHV H R SURVVHJXLPHQWR GR
SURFHVVRFRPRLPHGLDWRLQtFLRGRVDWRVH[HFXWLYRVLPSRVLomRDRVH[HFXWDGRVGHPXOWDGH GH]SRUFHQWR VREUH
R YDORU GDV SUHVWDo}HV QmR SDJDV H YHGDomR j RSRVLomR GH HPEDUJRV 2V HYHQWXDLV HPEDUJRV j H[HFXomR SRGHUmR
VHU RIHUHFLGRV QR SUD]R GH TXLQ]H GLDV ~WHLV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SRU LQWHUPpGLR
GH DGYRJDGR QD IRUPD GRV DUW  GR FLWDGR &yGLJR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD
IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH VHWHPEUR GH 
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Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de agosto de 2019
Data, Hora e Local: Aos 28/08/2019, às 14:30 horas, na sede social da Companhia, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 7º
andar, São Paulo-SP. Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho
de Administração da Companhia. Mesa: Presidente: Otavio Lopes Castello Branco Neto; Secretária: Teresa Cristina Meyer
Pires Faleiro. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) autorização para a Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A. (“HBVC”),
subsidiária da Companhia, celebrar um convênio com a Navegações Unidas Tapajós S.A. e a Prefeitura Municipal de Barcarena, com o objetivo de contribuir financeiramente com parte do valor necessário para custear as obras de recuperação
da via de acesso ao terminal de Vila do Conde, localizada no Município de Barcarena, Estado do Pará (“Convênio”); (ii)
ratificação da implementação do plano de retenção de determinados colaboradores da Companhia e suas subsidiárias
(“Plano de Retenção”); (iii) orientação de voto para os representantes da Baloto S.A. (“Baloto”) votarem na assembleia de
acionistas da Obrinel S.A. (“Obrinel”), investida da companhia, a favor da reforma do Estatuto Social da Obrinel, de forma
a aumentar o valor de seu capital social autorizado no montante de $3.400.000.000 Pesos Uruguaios; (iv) aprovação do
aditamento do Programa de Opção de Compra de Ações de 2010 (“Programa de 2010”), do Programa de Opção de Compra
de Ações de 2011 (“Programa de 2011”), do Programa de Opção de Compra de Ações de 2012 (“Programa de 2012”), do
Programa de Opção de Compra de Ações de 2013 (“Programa de 2013”) e do Programa de Opção de Compra de Ações
de 2014 (“Programa de 2014”), de modo a adequar tais programas ao disposto no Plano de Opção de Compra de Ações
da Companhia aprovado na AGE realizada em 27/07/2016 e aditado na AGE realizada em 18/10/2018 (“Plano”); e (v) a
aprovação dos termos e condições dos Aditivos aos Contratos de Outorga de Opções de Compra de Ações dos Programas
de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, a serem celebrados entre os participantes dos referidos programas e a Companhia.
Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) autorizar a HBVC, subsidiária da Companhia, a celebrar o Convênio, com o
objetivo de contribuir financeiramente com parte do valor necessário para custear as obras de recuperação da via de
acesso ao terminal de Vila do Conde, localizada no Município de Barcarena, Estado do Pará, nos termos e condições do
material apresentado ao Conselho de Administração e devidamente arquivado na sede social da Companhia; (ii) ratificar
a implementação do Plano de Retenção, que objetiva a retenção de determinados colaboradores da Companhia e suas
subsidiárias, nos termos e condições do material apresentado ao Conselho de Administração e devidamente arquivado na
sede social da Companhia, bem como dos termos e condições dos aditivos aos Contratos de Trabalho a serem celebrados
entre os colaboradores da Companhia e suas subsidiárias no âmbito do Plano de Retenção; (iii) aprovar a orientação de
voto para os representantes da Baloto votarem na assembleia de acionistas da Obrinel, investida da companhia, a favor
da reforma do Estatuto Social da Obrinel, de forma a aumentar o valor de seu capital social autorizado no montante de
$3.400.000.000 Pesos Uruguaios; (iv) aprovar o aditamento dos Programas de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, de modo
a adequar tais programas ao disposto no Plano, sendo certo que cópia de cada um dos programas aditados permanecerá
arquivada na sede da Companhia; e (v) aprovar os termos e condições dos Aditivos aos Contratos de Outorga de Opções
de Compra de Ações dos Programas de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, a serem celebrados entre os participantes dos
referidos programas e a Companhia cujas minutas, aprovadas nesta reunião, ficarão arquivadas na sede da Companhia.
Fica a Diretoria da Companhia e de suas subsidiárias autorizadas a praticar todos os atos necessários para a concretização
das deliberações ora aprovadas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, sendo lavrada a
presente Ata. São Paulo, 28/08/2019. Assinaturas: Mesa: Otavio Lopes Castello Branco Neto – Presidente; Teresa Cristina
Meyer Pires Faleiro – Secretária. JUCESP nº 499.912/19-6 em 17/09/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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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 19/09/19, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá
ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1EB6E - CONTRATO: 802380062916-0 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA – 0238 AV PAULISTA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA ESTEVAO JORDAN, N° 254, APARTAMENTO, N°
701, PAVIMENT O TERREO DO BLOCO 7, INTEGRANTE DO RESIDENCIAL VILA
VERDE - CAPAO REDONDO E RUA LODOVICO MAZZOLINO OU TUPAROQUERA
N°29, SUBDISTRITO- SANTO AMARO SAO PAULO/SP. CABENDO-LHE A UMA VAGA
DE GARAGEM INDETERMINADA NO ESTACIONAMENTO COLETIVO, LOCALIZADO
NIVEL DO TERREO.
JANAINA MARIA DA SILVA , SEPARADA JUDICIALMENTE, BRASILEIRO, MICRO
EMPRESARIA, CPF: 022.565.814-38, CI: 26.780.282-1 ,
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
19 - 20 - 23/09/19

GRI Koleta - Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A. - CNPJ nº 04.517.241/0002-44 - NIRE nº 35.300.538.650
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30.04.2019
Data, Hora, Local: 30.04.2019, às 14hs, na sede, Avenida Gonçalo Madeira, 300/400, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa:
Presidente: Ciro Cambi Gouveia, Secretário: Valter Daniel Alvares. Deliberações: (a) As Demonstrações Financeiras do exercício de 31.12.2018, publicados no “DOESP” e “O DIA SP” em 30.04.2019. (b) Face à ausência de lucros acumulados no exercício de 2018, consignar que não há resultados a serem distribuídos; e (c) Não instalação do Conselho Fiscal. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 30.04.2019. Mesa: Ciro Cambi Gouveia Presidente; Valter Daniel Alvares - Secretário. Acionistas: Solví Participações S.A. - Celso Pedroso - Lucas Quintas Radel; Essencis Soluções Ambientais S.A. - Ciro Cambi Gouveia - Valter Daniel Alvares. JUCESP 473.950/19-4 em 06.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011639-31.2019.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Auto Center Dupark Eireli, CNPJ
15.064.014/0001-46, na pessoa de seu representante legal, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma Ação
Monitória, convertida em Procedimento Comum, objetivando condenar o réu ao pagamento 18.863,82
(26/02/2019), acrescidos de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de custas, honorários e
demais cominações, referente a uma operação de empréstimo pessoal realizado com o réu em 05/11/12,
no valor de R$ 41.000,00. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que
EMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSOBªPENAªDEªSERªCONSIDERADOªREVEL ªOCASIÍOªQUEªSERÈª
nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
FORMULADASªPELOªAUTORª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAª
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de agosto de 2019.
B 21 e 24
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0049465-08.2019.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Cristiane Shammas Azzi,
CPF 383.262.948-37 e Jacqueline Shammas, CPF 014.517.248-10, que a Ação de Despejo
por Falta de Pagamento c.c. Ação de Cobrança, requerida por Luciana Rizzo Tomezzoli, foi
julgada procedente, condenando as rés ao pagamento de R$ 54.838,73 (julho/2019), corrigidos
monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando
DVH[HFXWDGDVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGLXVHRSUHVHQWHSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRV
20 dias supra, efetuem o pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no
percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido
o prazo sem o pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 dias para que as executadas,
independente de penhora ou nova intimação, ofereçam sua impugnação (art. 525 do C.P.C.).
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
%H
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001042-48.2019.8.26.0704 A MM. Juíza de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a ANTONIO LUIZ GOMES FILHO, CPF 371.276.750-15, que a Ação de Procedimento Comum, tendo mo corré Magda Cristina
da Silva Gomes e Antonio Luiz Gomes Filho, proposta por Cyrela Investimentos e Participações Ltda, foi julgada procedente,
condenando os réus ao pagamento de R$ 469.145,22 (março/2019), corrigidos monetariamente, bem como as custas, e
HONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªVALORªDAªCONDENAÎÍOªEªDEMAISªCOMINAÎÜESª%ªESTANDOªOªEXECUTADOª!NTONIOª
,UIZª'OMESª&ILHOªEMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAª).4)-!±°/ªPORª%$)4!, ªEXPEDINDO SEªOªPRESENTE ªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEª
ªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªEFETUEªOªPAGAMENTOªVOLUNTÈRIOªDOªDÏBITO ªSOBªPENAªDEªINCIDÐNCIAªDEªMULTAªDEªªEª
HONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªDEªªARTª ªeeªªEªªDOª#0# ª4RANSCORRIDOªOªPRAZOªSEMªOªPAGAMENTOªVOLUNTÈRIO ªINICIASEªOª
PRAZOªDEªªDIASªPARAªQUEªOªEXECUTADO ªINDEPENDENTEªDEªPENHORAªOUªNOVAªINTIMAÎÍO ªOFEREÎAªSUAªIMPUGNAÎÍOªARTªªDOª
#0# ª!INDA ªNAªHIPØTESEªDEªINEXISTÐNCIAªDEªPAGAMENTOªDAªDÓVIDA ªlCAªAªEXEQUENTEªAUTORIZADAªAªEFETUARªPEDIDOªDEªPESQUISASª
JUNTOªAOSªSISTEMASªINFORMATIZADOSªËªDISPOSIÎÍOªDOª*UÓZOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAª
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de agosto de 2019.
B 21 e 24
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006747-79.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE
BATISTA ALVES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Marleide da Costa Almeida - Me, CNPJ 14.524.460/000123, na pessoa de seu representante legal, que Frutabras Comércio e Transporte Internacional Ltda, ajuizou uma
ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 58.280,00 (fev/2019), referente ao inadimplemento
dos cheques nºs 001798, 001799, 001800, 001801, 001802, 001803, 001804, 001805, 001806, 001811 e
001812, todos do Banco Bradesco S/A, agência 2096. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a
CITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOª
DEª JUROSª Eª CORREÎÍOª MONETÈRIA ª BEMª COMOª HONORÈRIOSª ADVOCATÓCIOSª lXADOSª EMª ª SOBREª Oª TOTALª DOª DÏBITOª
ATUALIZADO ª ANOTANDO SEª QUE ª EFETUADOª Oª PAGAMENTOª NOª PRAZOª DEª ª DIAS ª Aª VERBAª HONORÈRIAª lCAª REDUZIDAª
PELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAªEMBARGOS ªFACULTANDOªAª
EXECUTADAªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDAªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMª
execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas
DEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª ª
inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela exequente (Art. 344 do
.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOª
nesta cidade de São Paulo, aos 06 de agosto de 2019.
B 21 e 24
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1056244-33.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 9ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO SOUSA DAS GRACAS, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HEIDI CHRISTINA DA SILVA, RG 30.832.212-7, CPF 272.337.778-45 e Pedro Henrique
da Silva Mendes, CPF 355.474.628-29, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Merenciana Sebastiana Silva Conrado, objetivando a cobrança de R$ 6.472,79 (set/2017), referente ao inadimplemento
dos alugueres do imóvel situado na Av. Coronel Octaviano de Freitas Costa, 625, Veleiros/SP. 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
QUEªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªEFETUEMªOªPAGAMENTOªDAªDÓVIDAªATUALIZADAªOUªEMªªDIASªEMBARGUEMªAªEXECUÎÍO ªAªmUÓREMªAPØSª
os 20 dias supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade,
e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja
admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês .
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de julho de 2019.
B 20 e 21/09
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024079-30.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Soares Fialdini, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a José Carlos da Costa Açougue Me, CNPJ 04.554.185/0001-37, na pessoa de seu representante
legal, que Minerva S.A., ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 6.624,22 (março/2018),
referente ao inadimplemento das duplicatas nºs 824298/1, 829898/1, 835372/1, 836305/1. Estando o executado em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias, embargue ou
reconheça o crédito da exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão
AªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªSOBªPENAªNÍOªOªFAZENDO ªSERªCONVERTIDOªEMªPENHORAªOªARRESTOªEFETUADOªSOBREªOªVEÓCULOª
importado marca Hyundai I30 2.0, placas EUO 7854, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial
EMªCASOªDEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de agosto de 2019.
B 20 e 21/09
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1009618-47.2017.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA DAS DORES FEITOSA ME, CNPJ 12.723.756/0001-48, que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de Banco Bradesco S/A, objetivando a cobrança no valor de R$ 88.149,92
(18/07/2017), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao inadimplemento do Acordo Comercial para
Desconto de Duplicatas Físicas e Escriturais, Cheques e Antecipação de Direitos Creditórios. Encontrando-se a
RÏªEMªLUGARªINCERTOªEªNÍOªSABIDO ªFOIªDETERMINADAªAªSUAª#)4!±°/ ªPORª%$)4!, ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªOSªª
dias supra, pague o débito devidamente corrigido, acrescido de juros de mora, custas processuais e honorários
advocatícios equivalente a 5% do valor atribuído a causa, que tornará isenta das custas (artigo 701 do NCPC),
ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Em caso de revelia
SERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIAL ªPRESUMINDO SEªVERDADEIROSªOSªFATOSª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEª
publicado na forma da lei.
B 20 e 21/09
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1022943-23.2016.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO FERNANDES, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 1- IVO DIAS MARTINS, Brasileiro, Casado, Motorista, RG 11338949, CPF 991.127.958-87, e
2- MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS, Brasileira, Casada, Prendas do Lar, RG 10762017, CPF 914.250.348-53, nos termos do
ARTIGOª ªeªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ªQUEªTRAMITAªNESTEª*UÓZOªAªAÎÍOªDEª.OTIlCAÎÍO ªINICIADAªPORª-ASAª%MPREENDIMENTOSª
)MOBILIARIOSª,TDA ªOBJETIVANDOªQUEªOSªREQUERIDOSªPAGUEMªOªVALORªDOªDÏBITOª2ª ª.OV ªCOMªOSªACRÏSCIMOSªLEGAIS ª
RELATIVOªAOª)NSTRUMENTOª0ARTICULARªDEª#ESSÍOªEª4RANSFERÐNCIAªDEª$IREITOS ªDATADOªDEª ªEª4ERMOªDEª!CORDOªEª!DITAMENTOª
AOª#ONTRATO ªDATADOªDEª ªINADIMPLIDOªPELOSªREQUERIDOSªCONFORMEªNARRADOªNAªINICIALª%STANDOªOSªREQUERIDOSªEMªLUGARª
IGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªNOTIlCAÎÍOªPORªEDITAL ªDOSªATOSªEªTERMOSªDAªAÎÍOªPROPOSTA ªEªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªHORAS ªAªmUIRªAPØSª
OªPRAZOªSUPRA ªlQUEMªCIENTIlCADOA S ªDEªQUE ªAPØSªOªCUMPRIMENTO ªPAGASªASªCUSTASªEªOBSERVADASªASªFORMALIDADESªLEGAIS ª
OSªAUTOSªSERÍOªENTREGUESªAOªREQUERENTEªARTIGOªªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª
ARTSªªEªªDOª#0# ª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªAGOSTOªDEªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
9$5$&Ì9(/'2)2525(*,21$/;,,²1266$6(1+25$'2Ð
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $ 
00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,, 1RVVD6HQKRUDGRÏ(VWDGRGH6mR
3DXOR 'U D  5REHUWR /XL] &RUFLROL )LOKR QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D 1(/621 /8,= '$
6,/9$&3)TXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWDGHXPDDomRGH&XPSULPHQWRGH6HQWHQoD
PRYLGD SRU &(1752 $8',7,92 0,&52620 /7'$ (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR
VDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR,9GR 1&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/
SDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVSDJXHDTXDQWLDGH5   GHYLGDPHQWH
DWXDOL]DGDDWpDGDWDGRHIHWLYRSDJDPHQWRDFUHVFLGRGHFXVWDVVHKRXYHUVRESHQDGHPXOWDGH
VREUH R YDORU GR GpELWR H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV GH  DUWLJR  H SDUiJUDIRV GR &3&  )LFD
FLHQWHDLQGDTXHQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPD
LQGLFDGR VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV SDUD TXH R
H[HFXWDGR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD
LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6
'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMDQHLURGH

Contato
(11) 3294.8920
(11) 94033.9915
godoyseguranca2015@gmail.com
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

Yuny Incorporadora S.A. - CNPJ/MF nº 01.490.046/0001-07
Demonstrações Financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 - (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do resultado
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
Ativo
2018
2017
2018
2017 Passivo
2018
2017
2018
2017
120
4.629 21.387 15.740
Circulante
17.941
59.980 65.935 114.657 Circulante
49.231
77.447 52.327 78.076 Receita operacional líquida
- (18.019) (7.582)
Caixas e equivalentes de caixa
1.231
42.752
7.676 49.508 Debêntures, Empréstimos/financiamentos
191
8.182
191
8.182 Custo dos imóveis vendidos
120
4.629
3.368
8.158
Contas a receber de clientes
21
21
4.432
3.794 Fornecedores
338
129
1.312
867 Lucro bruto
Estoque de imóveis
- 34.385 41.469 Obrigações tributárias e trabalhistas
1.098
1.702
1.541
1.981 Receitas/(despesas) operacionais:
(15.815) (17.502) (18.403) (19.771)
Dividendos e redução de capital de investidas 14.714
4.103 13.892
4.053 Impostos correntes - recolhimento diferido
134
268 Despesas gerais e administrativas
(755)
(63) (5.250) (3.053)
Contas a receber de partes relacionadas
4.209
4.209 Adiantamento de clientes
1.859
637 Despesas Comerciais
16.059
27.494 19.760 29.232
Créditos diversos
772
695
3.751
2.465 Dividendos propostos
2.276
2.276
- Resultado equivalência patrimonial
9.681
12.621
9.203 12.717
Tributos a recuperar
1.203
8.200
1.799
9.159 Contas a pagar a partes relacionadas
25.378
240 24.818
240 Outras receitas (despesas) operacionais
Lucro antes da receitas e despesas financeiras 9.290
27.179
8.678 27.283
Não circulante
246.644 289.696 229.578 269.367 Obrigações com parceiros
(273)
(1.443)
(312) (1.699)
Realizável a longo prazo
55.417
2.474 57.542
3.711
em empreendimentos
19.950
65.694 19.950 64.101 Despesas financeiras
564
2.305
985
2.606
Contas a receber - partes relacionadas
54.034
2.329 52.514
692 Provisão para garantia
114
- Receitas financeiras
9.581
28.041
9.351 28.190
Tributos a compensar
1.184
1.248
- Contas a pagar
1.500
132
1.800 Lucro antes do IRPJ. e CSLL.
(528)
(767)
(985)
20.244
5.807 46.730 33.775 Imposto de renda e contribuição social
Contas a receber de clientes
3.572
2.866 Não circulante
9.581
27.513
8.584 27.205
Créditos diversos
199
145
208
153 Contas a pagar a partes relacionadas
19.317
- 19.227
- Lucro líquido do exercício
9.581 27.513
Investimentos
188.824 286.645 169.426 263.904 Provisão para demandas judiciais
927
5.807
1.149
5.807 Atribuível aos: Acionistas controladores
(997)
(308)
Imobilizado
2.216
564
2.423
1.739 Contas a pagar por aquisição de imóveis
- 26.031 27.430 Acionistas não controladores
9.581
27.513
8.584 27.205
Intangível
187
13
187
13 Impostos correntes com recolhimento diferido
108
178 Lucro líquido do exercício
191.227 287.222 172.036 265.656 Provisão para garantia
215
360 Quantidade de ações ordinárias
(média ponderada em milhares)
25.325
25.325
Total do ativo
264.585 349.676 295.513 384.024 Patrimônio líquido
195.110 266.422 195.110 266.422
Capital social
174.635 174.635 174.635 174.635 Lucro básico e diluído
por ação (em Reais)
0,3783
1,0864
Reservas de Lucros
20.475
91.787 20.475 91.787
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se
Participação acionistas não controladores
1.346
5.751
à disposição dos Senhores acionistas e interessados
Estácio Gonzaga de Sá – Procurador
Total patrimônio líquido consolidado
195.110 266.422 196.456 272.173
na sede social da Companhia.
Hebert de Jesus Barbosa – Contador, CRC-SP nº 1SP 254.554/O-04
Total passivo e patrimônio líquido
264.585 349.676 295.513 384.024
Yuny Projeto Imobiliario V S.A. - CNPJ 12.083.583/0001-40
Demonstrações Financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
2018
2017 Balanços Patrimoniais/ Passivo
2018
2017 Demonstração do Resultado do Exercício
2018
2017
9.726
5.961 Receitas líquidas dos imóveis
35.587 77.045 Circulante
289
2.617 Receitas líquidas dos imóveis vendidos
10.984 58.727
364
6.697 Fornecedores
250
221 Custos dos imóveis vendidos
(10.801) (52.539)
16.311 42.900 Provisões tributárias
702
2.032 Lucro bruto
183
6.188
12.499 24.323 Imposto Diferido
710
- Receitas (despesas) operacionais
6.413
3.125 Empréstimos e Financiamentos
Outros passivos
7.775
1.091 Despesas Comerciais
(1.409) (3.972)
Não circulante
2.166 34.172 Despesas gerais e administrativas
(2.010) (1.834)
33.352 Despesas Tributarias
(321)
(831)
Total do ativo circulante
128
701 Empréstimos e Financiamentos
333
820 Lucro bruto antes do resultado financeiro (3.557)
(449)
Outros créditos
128
701 Provisão para Garantia
1.833
- Resultado financeiro
Total do ativo
35.715 77.746 Outros passivos
Patrimônio líquido
23.823 37.613 Despesas financeiras
(2.898) (6.200)
13.511 13.511 Receitas financeiras
3.962
1.592
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição Capital social
2.052
2.052
1.064 (4.608)
dos Senhores acionistas e interessados na sede social da Companhia. Reserva Legal
Reservas de lucros
10.967 28.421 Resultado antes dos impostos sobre o lucro (2.493) (5.057)
A Diretoria.
Lucros ou Prejuizo do Exercicio
(2.707) (6.371) Imposto de renda e contribuição social
(214) (1.314)
Hebert de Jesus Barbosa - Contador, CRC-SP nº 1SP 254.554/O-04 Total do passivo e patrimônio líquido
35.715 77.746 Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
(2.707) (6.371)
Balanços Patrimoniais/ Ativo
Circulante
Caixa e equivalênte de caixa
Contas a receber
Imóveis a comercializar
Outros créditos

Criteria Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros
CNPJ/MF Nº 54.250.105/0001-28 - NIRE 35300127722 - (“Companhia”)
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 20/09/2019
Instalação: Em/09/2019, 10h00, sede social. Convocação e Publicação: Em conformidade com o disposto no artigo 124, §1° da Lei n.º 6.404/76, publicada no DOESP e no Jornal O Dia, nos dias 11, 12 e 13.
Presença: 100% do capital votante e 98,76% do capital social. Mesa: Presidente: Érico Sodré Quirino
Ferreira; Secretário: José Tadeu da Silva. Deliberações: i) Com base no disposto no Artigo 173 da Lei n.º
6.404/76, os acionistas aprovam a redução do capital de acordo com os seguintes termos e condições: a)
Dado que não foram integralizadas parte das ações subscritas no aumento de capital social deliberado na
Ata de AGO/E de 20/09/2018 e registrada sob o nº 547.276/18-7 em 23/11/2018, perante à JUCESP, foi
aprovada a redução do capital social no montante de R$ 3.674.261,61, mediante o cancelamento
91.856.540 ações, sendo 52.796.172 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, e 39.060.368
ações preferenciais nominativas sem valor nominal de emissão da Companhia, considerando o preço de
sua emissão informado na AGO/E, ou seja, R$ 0,04, passando o capital social da Companhia dos atuais
R$10.074.261,61 para R$6.400.000,00, divididos em 160.231.260 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 92.095.753 ordinárias e 68.135.507 ações preferenciais. b) E ainda, foi aprovada nova redução
do capital social no montante de R$5.500.000,00, mediante o cancelamento de 137.500.000 ações, sendo
79.030.559 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, e 58.469.441 ações preferenciais
nominativas, sem valor nominal, de emissão da Companhia, considerando o preço de sua emissão informado na AGO/E, ou seja, R$0,04, passando o capital social da Companhia dos atuais R$ 6.400.000,00
para R$ 900.000,00, divididos em 22.731.260 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 13.065.194
ações ordinárias e 9.666.066 ações preferenciais. c) Efetividade da Redução de Capital: em atendimento
ao disposto no Artigo 174 da Lei das S/A, a redução do capital social da Companhia ora aprovada somente
será efetiva após transcorrido o prazo de 60 dias contados da data da publicação desta ata. d) Autorizar a
Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a formalização e efetivação e execução
da redução de capital ora aprovada. (ii) Em razão da modificação do valor do capital social, os acionistas
aprovaram, integralmente e sem ressalvas, por unanimidade, o grupamento da totalidade das ações ordinárias e preferenciais, nominativas, sem valor nominal, de emissão da Companhia. (iii) Em virtude da deliberações, alterar a cláusula 5.1 do estatuto social; (iv) Em face das deliberações tomadas, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar nos termos do Anexo I. Encerramento: Nada
mais. Acionistas Presentes: Érico Sodré Quirino Ferreira e José Tadeu da Silva. Cotia (SP), 20/09/2019.
Mesa: Érico Sodré Quirino Ferreira - Presidente, José Tadeu da Silva - Secretário.

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621$00-Xt]DGH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'UD&DUROLQDGH)LJXHLUHGR'RUOKLDF1RJXHLUDQDIRUPD
GD /HL HWF )$= 6$%(5 D 093 7HFK 6LVWHPD /WGD &13-   TXH 6XO $PpULFD &RPSDQKLD GH
6HJXUR 6D~GH OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  RXWXEUR GH   UHSUHVHQWDGD
SHOR FRQWUDWR GH VHJXUR VD~GH QD PRGDOLGDGH 30(  3HTXHQD H 0pGLD (PSUHVD  DSyOLFH Q  (VWDQGR D
H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR
DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD
R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV
SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD
H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD
QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU
H[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 9$1(66$6)(,5QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R
5(1$72&$%5$/5*&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHOSRUSDUWH
GH%DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$REMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 PDUoRGH GHFRUUHQWHGH&UpGLWR5HRUJDQL]DomR
FRQWUDWDGRMXQWRDFRQWDFRUUHQWHQDJrQFLD(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRL
GHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUi
DSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVR
HPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGR
HSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHVHWHPEURGHH
352&(662 1  (GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q 
 $ 'UD /XFLD +HOHQD %RFFKL )DLELFKHU -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO GD
/DSD63)D]6DEHUD$IRQVR0D[LPLQR.UXFNHQ0DUWLQ &3) TXH%DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$OKH
DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR UHFHEHU D TXDQWLD GH 5  MXOKR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD
&pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR &RQILVVmR H 5HQHJRFLDomR GH 'tYLGD  Q 
  (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU
GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP
 GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR
LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV
DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD
DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR
DRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR63H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 9$1(66$6)(,5QDIRUPDGD/HLHWF)$=
6$%(5D R */(,'621'$6,/9$$5$8-2%UDVLOHLUR&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomR
GH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH%DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$REMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 IHYHUHLURGH 
UHSUHVHQWDGD SHOR &RQWUDWR GH &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR  &UpGLWR 'LUHWR DR &RQVXPLGRU  5HGH Q 
FDGDVWUDGR LQWHUQDPHQWH FRPR RSHUDomR Q  (QFRQWUDQGRVH R H[HFXWDGR HP OXJDU LQFHUWR H QmR
VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH
GLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGH
RXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoD R FUpGLWRGR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR
LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV
GHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRV
RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR R H[HFXWDGR VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R
SUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXOR
DRVGHDJRVWRGHH
(',7$/ '( ,17,0$d2 &8035,0(172 '( 6(17(1d$ 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH
$VVXQWR &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD  6HUYLoRV 3URILVVLRQDLV ([HTXHQWH )XQGDomR $UPDQGR $OYDUHV 3HQWHDGR
([HFXWDGR%UHQR5DSKDHOGRV6DQWRV6RX]D(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(6621
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 
3DXOD9HOORVR5RGULJXHV)HUUHULQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R %5(125$3+$(/'266$1726628=$5*
 &3)  FRP HQGHUHoR j 5XD )HUQDQGR GH $OEXTXHUTXH  &RQVRODFDR &(3 
6mR3DXOR63TXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWDGHXPDDomRGH&XPSULPHQWRGH6HQWHQoDPRYLGDSRU)81'$d2
$50$1'2È/9$5(63(17($'2(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR
,9 GR &3& IRL GHWHUPLQDGD D VXD ,17,0$d2 SRU (',7$/ SDUD TXH QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV TXH IOXLUi
DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH D TXDQWLD GH 5  -XOKR  GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGD
VRE SHQD GH PXOWD GH  VREUH R YDORU GR GpELWR H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV GH  DUWLJR  H SDUiJUDIRV GR
&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDFLHQWHDLQGDTXHQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGR
R SHUtRGR DFLPD LQGLFDGR VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV SDUD TXH R
H[HFXWDGR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR
6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH
GH6mR3DXORDRVGHVHWHPEURGHH
RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS), BEM
COMO PARA INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S): ESPÓLIO DE MANOEL DE FREITAS, na pessoa
de seu inventariante: MOACYR DE FREITAS, CPF 043.644.908-06, eventuais cônjuges, se casados
forem, eventuais herdeiros e demais interessados, expedido nos autos do PROCESSO FÍSICO Nº
0109898-90.2010.8.26.0100,Ação de Conhecimento, ora em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada pelo
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO J.MOREIRA, CNPJ 08.253.900/0001-52. O Dr. VALDIR DASILVA QUEIROZ
JUNIOR, MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível Foro Central Cível/SP, FAZ SABER aos que o presente
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que a gestora oficial, CHRISTOVÃO GESTÃO
EAPOIO EMPRESARIAL LTDA., representadas por seus leiloeiros judiciais: Christovão de Camargo Segui,
OAB/SP 91.519 e Luiz Carlos Levoto, JUCESP nº 942, levará a leilão judicial eletrônico o(s) bem(ns) imóvel(is)
abaixo descrito(s) no sítio: www.leilaoinvestment.com.br, em condições que se seguem: DO(S) BEM(NS)
IMÓVEL(IS): O APARTAMENTO N º413, no 4º ANDAR ou 5º PAVIMENT O DO EDIFÍCIO J. MOREIRA,
sito à Av. Casper Líbero nº 134 e Rua Beneficência Portuguesa nº 55, no 5º Subdistrito Santa
Efigênia, CONTRIBUINTE nº 001.045.0076-1. MATRÍCULA10.305 do 5º CRI/SP. DOS ÔNUS: 1-) Av. 05/
10.305 em 29/07/2016. Penhora exequenda. DAATUALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS) IMÓVEL(IS): R$ 213.327,56
(até julho/2019). DAATUALIZAÇÃO DO DÉBITO: R$ 134.786,66 (até 31/julho/2019). DAS DATAS DOS
LEILÕES: O 1º Leilão começará em 08/10/2019 às 14h00min e terminará em 11/10/2019, às 14h00min.
O 2º Leilão começará em 11/10/2019, às 14h01min. e terminará em 05/11/2019, às 14h00min. DAS
CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor
da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação,
atualizado pelos índices do Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo (2º leilão). Os interessados deverão
cadastrar-se previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br para que participem do leilão eletrônico.
fornecendo todas as informações solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO: Caso não
haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, até o
início da primeira etapa proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa, proposta
por valor que não seja considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance
à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado antes
da expedição da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses. A proposta de pagamento do lance
à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e a apresentação desta não suspende
o leilão (artigo 895, § 6º, § 7°, CPC/2015). DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o
valor da arrematação (não incluso no valor do lanço) e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em
dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta do Gestor Oficial:
Christovão Gestão e Apoio Empresarial Ltda., CNPJ nº 12.871.578/0001-00, Banco Itaú, Agência 0349, C/C
47447-8. Pelo presente, fica(m) o(s) EXECUTADO(s), na pessoa de seu inventariante, eventual(is) cônjuge(s),
se casado(s) for(em), eventuais sucessor(es)/herdeiro(s)/ocupante(s) do imóvel e demais interessados,
INTIMADOS DAS DATAS DAS PRAÇAS, caso não seja(m) localizado(a)(s) para intimação pessoal. Dos
autos do processo não há recurso pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo 06 de agosto de 2019.Edital completo e demais condições no sítio:
www.leilaoinvestment.com.br.

São Paulo, 21, 22 e 23 de setembro de 2019
BMPI Infra S.A.
CNPJ N° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 17/06/2019
Data, Hora e Local: em 17/06/2019, às 14h, na sede social da Companhia, localizada na Rua Renato Paes de Barros nº 750,
conjunto 101, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04530-001. Convocação e Presença: a convocação foi dispensada diante da
presença de todos os membros do Conselho de Administração, conforme disposto no artigo 14 do estatuto social da Companhia.
Mesa: a reunião foi presidida pelo Conselheiro Guilherme Moreira Teixeira e secretariada pela Conselheira Rosângela Duarte
Campos Pezzi. Ordem do Dia:!UTORIZARACONTRATA¼»ODAOPERA¼»OlNANCEIRA COMOINTERVENIENTE EAVALISTAPROPORCIONALCOOBRIgado na Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 199919050007400 celebrada entre PCN Suzano SPE S.A., inscrita no CNPJ sob o
nº 15.582.482/0001-02 e o Itaú Unibanco S.A., no valor de R$ 5.500.000,00, no prazo total de 36 meses, nos termos e condições
CONSTANTES NA REFERIDA ##"  lCANDO O AVAL PRESTADO PELA BMPI Infra S.A. LIMITADO A  DO VALOR DO lNANCIAMENTO E SEUS
encargos. Discussão e Deliberação: instalada a reunião, foi aprovada, por unanimidade de votos, a lavratura da ata na forma
de sumário dos fatos ocorridos. Após discutirem a matéria da ordem do dia, considerando o disposto nos artigos 15, item viii, ‘d’,
e 22, do estatuto social da Companhia, os Conselheiros, por unanimidade de votos autorizaram PARATODOSOSlNSDEDIREITO DE
ACORDOCOMOS!RTIGOS ITEMVIII ALÁNEA@DEDO%STATUTO3OCIAL ACONTRATA¼»ODAOPERA¼»OlNANCEIRA COMOINTERVENIENTE
e avalista proporcional coobrigado, celebrada entre PCN suzano SPE S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 15.582.482/0001-02 e o Itaú
Unibanco S.A., no valor de R$ 5.500.000,00, no prazo total de 36 meses, nos termos e condições constantes na referida CCB, da
QUALOS#ONSELHEIROSDECLARAMTERPLENOCONHECIMENTO LIMITADOESSEAVALADOVALORDOlNANCIAMENTOESEUSENCARGOS
Encerramento: nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata
que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 17/06/2019. Guilherme Moreira
Teixeira - Conselheiro e Presidente da Mesa, Rosângela Duarte Campos Pezzi - Conselheira e Secretária da Mesa, Alícia Maria
Gross Figueiró - Conselheira. JUCESP nº 459.400/19-8 em 28/08/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Ordem e Progresso Empreendimentos Imobiliários S.A - CNPJ 12.082.888/0001-38
Demonstrações Financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
2018
2017 Balanços Patrimoniais/ Passivo
2018
2017 Demonstração do Resultado do Exercício
2018
2017
224.584 127.477 Circulante
65.499
8.616 Receitas líquidas dos imóveis
23.805 11.950 Fornecedores
24.973
3.538 Receitas líquidas dos imóveis vendidos
55.317 70.192
101.122 30.131 Adiantamento de Cliente
3.363 Custos dos imóveis vendidos
89.515 77.560 Provisões tributárias
465
241 Custos dos imóveis vendidos
(38.597) (47.719)
10.142
7.836 Imposto Diferido
4.183
1.183 Lucro bruto
16.720 22.473
Empréstimos e Financiamentos
30.256
- Receitas (despesas) operacionais
Não circulante
- 54.134 Outros passivos
5.622
291 Despesas Comerciais
(3.470) (1.809)
Contas a receber
- 53.999 Não circulante
62.038 83.240 Despesas gerais e administrativas
(272)
(238)
Outros créditos
135 Empréstimos e Financiamentos
60.513 79.787
Outras
receitas
Operacionais
2.366
Imposto Diferido
2.108
Total do ativo Total do ativo
224.584 181.611 Provisão para Garantia
1.525
1.345 Lucro bruto antes do resultado financeiro 15.344 20.426
Patrimônio líquido
97.047 89.755 Resultado financeiro
(456)
(382)
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se
Capital social
25.560 25.560 Despesas financeiras
à disposição dos Senhores acionistas e interessados
Receitas
financeiras
183
1.409
Reserva Legal
2.074
1.368
na sede social da Companhia.
(273)
1.027
Reserva de capital
34.979 36.895
Reservas de lucros
25.226
6.312 Resultado antes dos impostos sobre o lucro 15.071 21.453
A Diretoria.
(958) (1.833)
Lucros do Exercicio
9.208 19.620 Imposto de renda e contribuição social
Hebert de Jesus Barbosa - Contador, CRC-SP nº 1SP 254.554/O-04 Total do passivo e patrimônio líquido
224.584 181.611 Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
14.113 19.620
Balanços Patrimoniais/ Ativo
Circulante
Caixa e equivalênte de caixa
Contas a receber
Imóveis a comercializar
Outros créditos

12345678901234567890
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1234567890123456789012345
12345
12345678901234567890
12345678901234567890
12345
12345678901234567890
12345
1234567890123456789012345
12345
12345
12345
Montebello Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 09.364.322/0001-94 - NIRE 35.300.447.565
12345
Sumário da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 130, §2º, da Lei 6.404/76
12345
Data/Hora/Local: 23/08/2019, às 10h00, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.015, 7º andar, Conjunto 72, Sala B, São Paulo/SP. Convoca- 12345
ção: Dispensada, nos termos do § 4º do artigo 124, da Lei 6.404/76. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente - Marcio da
Rocha Camargo; Secretária - Gabriella Perrone Levorin. Deliberações: “Aprovadas, por unanimidade” (i) a Emissão, nos termos do artigo 12345
59 da Lei 6.404/76 e conforme a “Escritura da 4ª Emissão Privada de Debêntures, de Série Única, Não-Conversíveis em Ações de Emissão 12345
da Montebello Empreendimentos e Participações S.A. (“Escritura de Emissão”), que terá as seguintes características e condições: (a) 12345
Montante Total da Emissão: o montante total da Emissão será de R$ 14.000.000,00 na data de emissão das Debêntures; (b) Data de 12345
Emissão das Debêntures: para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 23/08/2019 (“Data de Emissão”); (c) Número 12345
de Séries: a Emissão será realizada em série única; (d) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 14.000 debêntures; (e) Valor Nominal
Unitário: o valor unitário de cada Debênture será de R$ 1.000,00 na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (f) Data de Vencimento: 12345
A data de vencimento das Debêntures será 21/11/2019 (“Data de Vencimento”); (g) Espécie e Forma: as Debêntures serão da espécie 12345
subordinada e serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas e certificados; (h) Da Colocação: As Debêntures 12345
serão objeto de colocação privada, sem a interveniência de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários; 12345
(i) Local e Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus os detentores das Debêntures serão efetuados diretamente pela Companhia, 12345
mediante depósito em conta corrente indicada pelo debenturista com pelo menos 2 dias de antecedência à data prevista para o pagamento, não se responsabilizando a Companhia por eventual atraso do debenturista em tal comunicação; (j) Preço de Subscrição e 12345
Forma de Integralização: As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor Nominal Unitário e deverão ser integralizadas à vista, em moeda 12345
corrente nacional na data e no ato da respectiva subscrição; (k) Juros e Atualização do Valor Nominal Unitário das Debêntures: A partir da 12345
Data de Emissão, as Debêntures farão jus a uma remuneração correspondente a 120% da variação acumulada das taxas médias diárias 12345
dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas 12345
e divulgadas diariamente pela CETIP (“Taxa DI”) no Informativo Diário disponível em sua página na Internet, incidente sobre o valor
nominal de emissão a partir da Data de Emissão ou data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior; (l) Repactuação: Não 12345
haverá repactuação para as Debêntures desta Emissão; (m) Amortização: Independentemente da data de integralização das Debêntures, 12345
as Debêntures serão amortizadas pela Emissora em, parcela única, na Data de Vencimento; (n) Resgate Antecipado: A Emissora poderá, a 12345
seu exclusivo critério e a qualquer tempo, mediante deliberação de seus órgãos societários competentes, realizar uma oferta de resgate 12345
antecipado total das Debêntures (“Oferta de Resgate Antecipado”), endereçada a todos Debenturistas, sem distinção, sendo assegurado 12345
a todos os Debenturistas igualdade de condições para aceitar a Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures de sua titularidade. Não
será admitida a oferta de resgate antecipado parcial das Debêntures; (o) Aquisição Facultativa: As Debêntures não serão passíveis de 12345
aquisição facultativa pela Companhia; (p) Circulação das Debêntures: Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será 12345
comprovada pelo registro dos nomes de seus titulares no Livro de Registro de Debêntures a ser aberto pela Companhia, registrado na 12345
JUCESP e arquivado na sede da Companhia; (q) Vencimento Antecipado: Os Debenturistas poderão declarar antecipadamente vencidas 12345
todas as obrigações das Debêntures e exigir o imediato pagamento pela Emissora do respectivo saldo devedor, entendido esse saldo 12345
devedor como sendo o Valor Nominal Unitário não amortizado, acrescido pro rata temporis, da variação acumulada dos Juros, desde a
data da integralização das Debêntures até a data do seu efetivo pagamento, de acordo com o estabelecido no item 4.8 desta Escritura, 12345
na ocorrência dos seguintes eventos: (i) protesto legítimo e reiterado de títulos contra a Emissora em montante, individual ou agregado, 12345
igual ou superior a R$ 15.000.000,00 ou do qual resulte riscos à solvabilidade da Emissora, excetuados os protestos efetuados por erro 12345
ou má-fé de terceiro, conforme comprovado pela Emissora, ou se forem cancelados tempestivamente, ou ainda, se o valor dos títulos 12345
protestados for objeto de depósito em juízo; (ii) protocolo de pedido de recuperação judicial, recuperação extrajudicial e/ou autofalência 12345
formulado pela Emissora; (iii) liquidação, extinção, dissolução, pedido de falência não elidido no prazo legal, e/ou decretação de falência
da Emissora; (iv) falta de cumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação prevista nesta Escritura; (v) vencimento antecipado de 12345
qualquer dívida da Emissora em razão de inadimplência contratual cujo montante seja igual ou superior a R$ 10.000.000,00 ou possa, de 12345
qualquer forma, vir a prejudicar o cumprimento das obrigações da Emissora prevista nesta Escritura; (vi) condenação definitiva de paga- 12345
mento na esfera judicial, cujo montante individual ou agregado seja igual ou superior a R$ 15.000.000,00; e (vii) comprovação de que as 12345
declarações da Emissora nesta Escritura, eram falsas ou enganosas, ou ainda, de forma relevante, incorretas ou incompletas na data em 12345
que foram prestadas; (viii) utilização dos recursos de forma diversa à prevista no item 3.9 desta Escritura; (ix) fusão, cisão, transformação,
incorporação, ou qualquer outra forma de reorganização societária da Emissora; e (x) transferência, a qualquer título, do controle acioná- 12345
rio da Emissora, exceto para qualquer pessoa jurídica que, direta ou indiretamente, seja controlada pelos atuais controladores da Emisso- 12345
ra. (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qual- 12345
quer documento necessário à formalização da Emissão de Debêntures ora aprovada, inclusive, mas não se limitando, a firmar ou aditar a 12345
Escritura de Emissão, contratos e outros instrumentos relativos à Emissão; (iii) nos termos do artigo 171, § 4º, da Lei 6.404/76, conceder 12345
prazo de 30 dias, a contar da data da publicação desta ata, para os atuais acionistas da Companhia exercerem o direito de preferência na
aquisição das Debêntures, na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia, sendo que os atuais acionistas 12345
da Companhia renunciaram ao seu direito de preferência para a subscrição das Debêntures, em favor de subscritores das Debêntures 12345
a serem selecionados pela Diretoria da Companhia. Encerramento: Nada mais lavrou-se esta ata, que, lida e conferida, foi assinada por 12345
todos os presentes. Acionistas: Marcio da Rocha Camargo e Waterford Participações Ltda. (por Marcio da Rocha Camargo). Mesa: Marcio 12345
da Rocha Camargo - Presidente; Gabriella Perrone Levorin - Secretária. São Paulo, 23/08/2019. JUCESP n° 484.212/19-9 em 11/09/2019. 12345
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1116381-75.2017.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a)
12345
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr (a). MONICA DI STASI GANTUS
12345
ENCINAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TUFIK MISIARA CIA LTDA. EPP, ou PREDIALTUFIK,
12345
CNPJ62.228.499/0001-46, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Olindina
12345
Ribeiro Dourado, alegando em síntese: que a ré prestou serviços de administração de locação para o imóvel
12345
apto. 162, integrante do Cond. Edif. Mediterrâneo, situado na Rua Cardoso de Almeida nº 1018, São Paulo/
12345
SP, de propriedade da autora; a ré recebia alugueres do inquilino do qual ela mesma ficaria a cargo dos
12345
pagamentos referente às despesas condominiais e o IPTU do apto, sendo descontada a taxa de administração
12345
pela mesma; após este trâmite a ré passaria o saldo restante para a autora, deixando a ré de efetuar os
12345
pagamentos das taxas condominiais dos meses de agosto e novembro de 2016, janeiro a maio de 2017, e IPTU,
12345
bem como deixando a ré de repassar o saldo remanescente para autora. Objetiva a autora que seja a presente
12345
ação julgada totalmente procedente, para condenar a ré ao ressarcimento na quantia de R$ 63.213,01,
12345
devidamente atualizado com correção monetária e juros de 1% ao mês, bem como para condenara ré a
12345
indenizar a autora em danos morais na quantia de R$ 10.000,00, além do pagamento das custas processuais,
12345
honorários advocatícios e das demais cominações legais. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,
12345
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
12345
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada
12345
a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial, bem como presumir-seão aceitos, pela ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela autora. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça João Mendes s/nº, 6º andar,
salas615/617, Centro, CEP 01501-900, Fone: 2171-6076, São Paulo-SP – E-mail: sp3cv@tjsp.jus.br.NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
21 e 24/09

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complement ares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 20/
09/2019 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B49902 - CONTRATO: 118164123347-5 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 4051- AYRTON SENNA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA GREGÓRIO ALLEGRI, N° 100, APARTAMENTO 97,
BLOCO 2, 9° ANDAR, VILA DAS BELEZAS, SÃO PAULO - SP, CEP: 05842-070, ,
EDIFICIO BAHAMAS, RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇÕES, , VILA DAS BELEZAS,
BBH LHE DIREITO A UMA VAGA INDETERMINADA NA GARAGEM COLETIVA DO
CONJUNTO, PARA GUARDA DE 1 VEICULO DE PASSEIO .
MAURICIO FALCONE CUNHA , BRASILEIRO, EMPRESARIO , CPF: 074.411.76824, CI: 11832842, SOLTEIRO(A) , E MARIA MARGARETH CARLOS SOARES ,
BRASILEIRO, DO LAR , CPF 991.193.668-68 CI: 117231745 SSP SEPARADO
JUDICIALMENTE
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
20 – 23 – 24-09-2019

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIAS DA

KUEHNE & NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA.
CNPJ 02.886.427/0001-64 / NIRE35. 2.1825109-1
1.Data, horário e local:17 de setembro de 2019, às 11h00min, na sede da
KUEHNE+NAGELSERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA., CNPJ 02.886.427/0001-64, com
seu contrato social arquivado na JUCESP – NIRE 35.2.1825109-1 (a “Sociedade ”), na
Avenida das Nações Unidas, 14.171, Vila Gertrudes, 3º Andar, 304da Torre CCrystal
Tower, do Condomínio Rochaverá Corporate Towers, São Paulo, SP, CEP 04794-000.
2.Presenças: sócias representantes da totalidade do capital social da Sociedade, a saber:
(a) KUEHNE & NAGEL INTERNATIONALAG, sociedade constituída e existente sob as
leis da Suíça, CNPJ 05.725.206/0001-00; e (b) KUEHNE & NAGELMANAGEMENT AG,
sociedade constituída e existente sob as leis da Suíça, CNPJ 05.715.852/0001-89, ambas
sediadas em Dorfstrasse 50, 8834 Schindellegi, Suíça, neste ato representado por seu
procurador, o Sr. Andreas Sanden, alemão, viúvo, advogado, RNE V068266-8 CGPI/
DIREX/DPF, CPF 544.090.715-72, com escritório na Alameda Franca, 1050, 11º andar,
Jardim Paulista, São Paulo, SP, CEP 01422-001.3.Composição da mesa: (a) Presidente:
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG; (b) Secretária: KUEHNE & NAGEL
MANAGEMENT AG, ambas representadas por seu procurador, o Sr. Andreas Sanden,
acima qualificado. 4.Deliberações : as sócias deliberaram por unanimidade e sem
reservas, pela aprovação da redução do capital social da Sociedade, no valor total de R$
15.000.000,00, o qual passará de R$ 190.985.512,00 para R$ 175.985.512,00.Referida
redução será formalizada, nos termos da lei, com o arquivamento da devida alteração de
contrato social da Sociedade na JUCESP e demais órgãos competentes, após decorrido
o prazo decadencial de 90 dias, a contar da publicação desta ata, sem a oposição de
nenhum credor quirografário. 5. Encerramento: Encerrada a reunião, a qual atendeu a
todas as formalidades legais e sem qualquer outra manifestação dos presentes, a ata
presente foi lavrada, lida, achada conforme e assinada por todos em 3 (três) vias de igual
teor e forma.

COMUNICADO A PRAÇA
FAMILY FILDS NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A, com sede em
São Paulo Capital, à Rua Buarque, nº 222 – Vila Inah – São Paulo – SP
- CEP: 05618-060, registrada na JUCESP sob nº 35222426011 em
sessão de 11/06/2008, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.652.646/000128, através de seu Presidente e sócio DONATO CAPOBIANCO GALVEZ,
brasileiro, empresário,, portador da cédula de identidade RG 7.646.927
SSP/SP e CPF 046.214.378-36, residente e domiciliado nesta cidade
de São Paulo, Capital, a Rua Buarque, nº 222, Vila Inah, CEP. 05618060 COMUNICA A PRAÇA o EXTRAVIO das 02 (duas) vias originais da
CONSTITUIÇÃO da sociedade registrada na JUCESP em 11/06/2008.
H-Buster Participações SA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.589.112/
0001-60, estabelecida à Avenida Otacílio Tomanik, 599 – Sala 03 –
CEP 05363-000 – Vila Polopoli – São Paulo - SP, representada por seu
Diretor Presidente, HO RU, brasileiro, casado, empresário, portador da
cédula de identidade RG n. 37.307.689-7 SSP/SP e do CPF/MF n.
214.777.738-27, residente e domiciliado a Rua Darcy Reis, 2301 –
Parque dos Príncipes – CEP 05396-450 – São Paulo – SP declara para
atendimento de notificação protocolo 1111358/19-9 a fim de regularização
da pendência administrativa, que foram extraviadas 2(duas) vias
originais do ato constitutivo registrado sob NIRE n. 35300439473 de
27/06/2012.
Citação e Intimação - Prazo 20 dias - Proc. 0118141-52.2012.8.26.0100 (583.00.2012.118141). A Dra. Daniela
Pazzeto Meneghine Conceição, Juíza de Direito da 39ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei.
Faz Saber a Remplari Embalagens Plásticas Ltda, CNPJ 02.459.530/0001-28, que Banco Industrial do Brasil
S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, tendo como corréus Antônio Ambrosio Scaramuzza
Neto e outra, para cobrança de R$ 12.689.200,98 (maio/2016), referente ao saldo devedor da Cédula de
Crédito Bancário nº 09-0987/06. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exeqüente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
PAGAMENTOªRESTANTEªSEJAªFEITOªEMªªPARCELASªMENSAIS ªATUALIZADAS ªPRAZOSªESTESªQUEªCOMEÎARÍOªAªmUIRªAPØSª
os 20 dias supra, sob pena não o fazendo, ser convertido em penhora o arresto efetuado no rosto dos Autos
do Proc. nº 1104524-71.2013.8.26.0100, em trâmite na 21ª Vara Cível Central da Capital/SP, para garantia da
execução nos autos supra, até o limite R$ 8.704.211,83, atualizado até abril/2015 e sobre o Lote nº 02, da
quadra P, integrante do Empreendimento Poloplast, situado na Cidade de Amaçari, Estado Federal da Bahia,
com área de 20.052,00m², matrícula 3.715 do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari,
Bahia, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257,
INCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªEDITAL ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª
"ªªEª
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0132742-83.2007.8.26.0053. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/
Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). CYNTHIA THOME, na forma da Lei, etc. FAZ
SABERA TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURAMUNICIPAL
DE SÃO PAULO move uma - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de
Desapropriação contra Pedro Ribeiro do Prado CPF/MF 082.125.948-23 e Edileusa da
Conceição da Silva do Prado CPF/MF 373.497.282-96, objetivando a desapropriação de
uma área com 3.963,01 m², terreno e benfeitorias concernente ao imóvel situado na Rua
Luiz Mateus, nº1.297/1.299, Guaianazes, Capital, declarada de Utilidade Pública pelo
Decreto Municipal nº 46.298, de 06 de setembro de 2005, contida nos limites da área
demarcada na planta expropriatória P-30.242-AO(área maior), necessária à implantação
do Reservatório de Contenção de Cheias PISCINÃO SÃO MATEUS. Aárea supra está
matriculada sob nº 174.182 no 7º Registro de Imóveis da Capital/SP (conforme usucapião
da 1ª Vara de Registros Públicos, processo nº0223392.98.8.26.0100), Contribuinte nº
137.046.0002-3 (área maior). Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada
a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial,
nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.
(D- 20 e 23-09)

RL LEILÕES GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial,
inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial naAlameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São
Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária ARES DA PRAÇA EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ n.º 10.429.687/0001-39, com sede na Alameda
Jauaperi, 299, Moema, São Paulo - CEP 04523-010, nos termos do Escritura de Venda e Compra com
Alienação Fiduciária em Garantia, lavrada em 23/05/2018, pelo 27º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, no livro
nº 2416, páginas nº 307/318, devidamente registrado na matrícula n.º 140.334, no qual figura como fiduciante
CARLOS FERNANDO CAVALCANTE COSTA, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de
Identidade RG n.º 15.839.868-3-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 092.986.768-83, residente e domiciliado
na Rua Anatólia, 520, City Boaçava, São Paulo/SP, CEP: 05471-000, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo
presencial nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 07/10/19 às 10h00min, no escritório
do leiloeiro sito na Alameda Lorena 800, Sala 1504, Jardim Paulista – São Paulo/SP em PRIMEIRO LEILÃO,
com lance mínimo igual ou superior à R$ 354.586,59 (trezentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos e oitenta
e seis reais e cinquenta e nove centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada
em nome dos credores fiduciários, constituído por IMÓVEL: APARTAMENTO N.º 48, localizado no 4º pavimento
da Torre B – INDAIA, integrante do empreendimento denominado “CONDOMÍNIO BOSQUE VENTURA
BOULEVARD CLUB”, situado na Avenida Bartholomeu de Carlos, número 747, e Rua “B”, no Bairro do
Picanço, perímetro urbano do Distrito, Município e Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, que possui
área privativa de 65,390m², área de uso comum de 50,318m² (nesta incluída a área referente a 01 (uma) vaga
indeterminada na garagem coletiva do empreendimento), área total da unidade de 115,708m2, coeficiente de
proporcionalidade de 0,0018767 e fração ideal de terreno de 14,912m2,coeficiente de distribuição de despesas
de condomínio de 0,0018818. OBSER VAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO
ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DALEI nº 9.514/97; Caso não haja licitante em primeiro leilão,
fica desde já designado o dia 08/10/2019 às 10h00min, no mesmo local, a realização do SEGUNDO LEILÃO,
com lance mínimo igual ou superior a R$ 363.355,47 (Trezentos e sessenta e três mil e trezentos e cinquenta
e cinco reais e quarenta e sete centavos)e, neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que
igual ou superior a somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescidas das despesas, dos
encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive
do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem
será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado,
a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual o estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente
vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A
venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. O interessado deverá efetuar
o pagamento do arremate à vista e, a comissão do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor do arremate
à vista no ato do leilão. Em caso de acordo ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará
obrigado á pagar a comissão do leiloeiro no importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade
deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado
o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao
que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº.
22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483
23, 26/09 e 03/10/19
ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br
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Matheus Leist fecha segunda
temporada completa na Indy

Matheus Leist
O circuito de Laguna Seca
tem 3.602 metros e possui algumas sequências de subidas e descidas, com destaque para o ‘sacarolhas’, o trecho mais famoso do

circuito. O melhor resultado de
Leist na temporada veio justamente em um traçado misto, no
GP de Indianápolis, em maio,
quando o gaúcho conquistou um

quarto lugar sob chuva. Na última etapa, em Portand, Leist voltou a andar bem em traçado misto com um oitavo lugar depois de
ser o piloto que mais escalou
posições na corrida em relação
ao grid de largada.
“Nós estamos vindo em uma
boa evolução nessa parte final da
temporada. Mostramos em Portland que estamos mais competitivos em circuitos mistos e espero que o mesmo roteiro aconteça aqui em Laguna Seca. Nós
vamos novamente buscar um top10 para encerrar essa minha segunda temporada na Indy com a
Foyt”, completa Leist.
O treino classificatório será
no sábado às 17h35 e a corrida
está programada para ter início
no domingo às 16h, com transmissão ao vivo da Band, BandSports e do DAZN.

Foto/ Prema Powerteam

Vice-líder na F3, Enzo Fittipaldi
estreia em Barcelona

Enzo Fittipaldi
Destaque brasileiro no automobilismo europeu, Enzo Fittipaldi é o atual vice-líder da Fórmula 3 Regional Europeia e correrá pela primeira vez em Barcelona neste final de semana. Essa
será a sexta etapa do torneio e na
atual temporada o jovem piloto

venceu duas corridas (Paul Ricard e Ímola), conquistou 10 pódios e agora busca diminuir a diferença para o líder.
“Será minha primeira vez nesse circuito que recebe a F1 desde 1991. É uma pista com uma
longa reta e curvas bem variadas,

peguei até umas dicas com o meu
irmão (Pietro Fittipaldi), já que
ele participou de alguns testes
com a F1 aqui neste ano. O nosso principal objetivo para etapa
é descontar pontos para o líder e
disputar a vitória nas três etapas”,
diz Enzo, que foi campeão da F4
Italiana em 2018.
Enzo começou a correr de
monopostos em 2017 na F4 Italiana ainda com 15 anos. Desde então vem acumulando experiência em pistas que já receberam e recebem a F1. Contando Barcelona, o piloto chegará ao número de oito circuitos da F1 em que ele já pilotou. Também estão na lista:
Monza, Paul Ricard, Spielberg,
Hockenheim, Hungaroring,
Nurburgring e Ímola, sendo
apenas os dois últimos que não
recebem atualmente a principal
categoria do mundo.
Campeão da F4 Italiana em
2018 e terceiro colocado na F4
Alemã também no ano passado,

Enzo disputa sua primeira temporada de F3 e vem mostrando
uma rápida adaptação com o carro e com a categoria. O piloto
brasileiro conquistou 10 pódios
na temporada.
“Acho que fomos bem regulares ao longo da temporada e
vamos seguir buscando mais vitórias. Ainda temos três etapas
para disputar e tenho certeza de
que podemos ter um bom ritmo
de prova em todas as corridas”,
completa Enzo, que é patrocinado por TNT, Baterias Moura, Claro, Traxalt e PLGG.
Os treinos classificatórios,
que definirão os grids para a rodada tripla deste final de semana, acontecem no sábado (21), a
partir das 4h da manhã. A primeira corrida também será no sábado às 8h05, enquanto a corrida
2 terá largada às 14h25 do mesmo dia. A terceira e última prova acontece apenas no domingo
a partir das 6h30 (horários de
Brasília).

Pré-Olímpico Vôlei de Praia

Após três dias de disputa do
Pré-Olímpico de vôlei de praia,
em Haiyang, na China, o Brasil
segue com chances de garantir
uma vaga em Tóquio 2020 na
chave masculina. Na sexta-feira,
André e George (ES/PB) conseguiram uma vitória em dois jogos e estão na segunda posição
do grupo J.
A dupla brasileira começou a
terceira fase vencendo os noruegueses Berntsen e Mol H. por 2
sets a 0 (21/14 e 21/11). No segundo jogo do dia eles foram
superados pelos holandeses
Brouwer e Meeuwsen por 2 sets
a 0 (13/21 e 18/21). Eles ainda
jogam contra a dupla da Letônia
formada por Plavins e Tocs neste sábado (21), e, em caso de vitória, avançam para a decisão de
uma das vagas.
“Fizemos um bom primeiro
jogo e nem tanto no segundo. Os

holandeses foram superiores,
mas a vitória contra os noruegueses nos deixou na briga pela vaga.
Amanhã contra os letões será
uma partida chave. Conhecemos
o nosso adversário e sabemos
que será um jogo difícil. Eles
vêm muito motivados e estão em
boa fase. Vamos estudar o jogo
deles, mas o principal será fazer
bem o nosso”, comentou André.
Pelo regulamento, serão duas
vagas olímpicas por gênero, e
participam 16 duplas, 15 dos países mais bem classificados no
ranking mundial em 15 de julho
de 2019, mais um representante
do país sede do pré-olímpico.
O formato de disputas é diferente de outras competições
do Circuito Mundial. Na primeira fase serão quatro grupos com
quatro duplas em cada, os três
melhores avançam para a etapa
seguinte. Na segunda fase serão
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André e George seguem na busca
por uma vaga para o Brasil

André e George
quatro grupos com três duplas,
os dois melhores seguem no
torneio, quando dois grupos
com quatro duplas serão formados. Nesta etapa passam dois
em cada chave. O primeiro lugar de um grupo enfrenta o se-

gundo do outro e o vencedor de
cada um destes duelos garante
a vaga em Tóquio.
O pré-olímpico de Haiyang
não tem premiação em dinheiro e nem dá pontos no ranking
mundial.

Participantes do
Camping de
Velocidade, Barreiras
e 4x100 m seguem
para Doha
A delegação brasileira na capital do Catar, onde será
disputado o Campeonato Mundial, ganha mais 11 novos
atletas a partir desde sábado

Foto/ Fernando dos Reis

Após 15 anos de ausência, o
circuito de Laguna Seca voltará a
receber uma etapa da Indy e justamente no encerramento da temporada. Assim como boa parte do
grid, o jovem Matheus Leist, de
21 anos, nunca competiu no traçado da Califórnia e está com boa
expectativa pelo bom rendimento na etapa passada e também
pelas características do circuito.
“É uma pista em que a Indy
testou na pré-temporada, mas eu
e o Tony (Kanaan) não participamos do treino, então será novidade para mim. Eu ouço sempre
os pilotos falarem que esse é
um circuito fantástico e bem desafiador, por isso estou com uma
expectativa muito alta para buscar mais um bom resultado nessa última etapa do ano”, diz
Leist, que foi campeão da F3
Inglesa em 2016.
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Circuito californiano receberá a etapa final da Indy 2019 neste domingo; Leist chega empolgado após oitavo lugar em
Portland com a Foyt

Treino de revezamento
Os 11 atletas que estavam
participando do Camping Internacional de Velocidade, Barreiras e Revezamento 4x100 m
encerraram suas atividades nesta sexta-feira (20/9), em Bangcoc, na Tailândia, e viajam na
madrugada deste sábado (21)
para Doha, no Catar, onde disputarão o Campeonato Mundial de Atletismo, de 27 deste
mês a 6 de outubro.
Foram 10 dias de muito trabalho, com consultoria do
norte-americano Loren Seagrave, contratado pelo Comitê Olímpico do Brasil
(COB). Os treinos ocorreram em Bangcoc, porque é a
sede da consultoria do especialista americano no Centro
de Treinamento da Federação
Tailandesa de Atletismo.
“Os treinos individuais e em
grupo foram excelentes. Todas
as facilidades foram oferecidas
neste período”, comentou o
técnico Felipe de Siqueira, um
dos seis treinadores participantes do evento. “O Loren nos
deixou muito tranquilos, especialmente quanto ao revezamento. Disse que o time do
Brasil é muito consistente e faltavam acertar apenas detalhes
para o Mundial”, completou.
O revezamento 4x100 m do
Brasil é o atual campeão mundial da prova, título obtido em
maio, em Yokohama, no Japão.
Os seis atletas do time são Paulo André Camilo (Pinheiros),
também qualificado nos 100 m
e 200 m, Vitor Hugo dos Santos (Orcampi) - 100 m, Rodrigo Nascimento (Orcampi) 100 m, Aldemir Gomes Junior
(Pinheiros) - 200 m, e Derick
Souza (Pinheiros) e Flávio
Gustavo Barbosa (AABB Currais Novos). A velocista Vitória Rosa (Pinheiros), dos 100
m, também participou do período de treinamento.
O Camping Internacional de
Bangcoc, que teve coordena-

ção geral de Carlos Alberto
Cavalheiro (COB), reuniu ainda os barreiristas Gabriel
Constantino (Pinheiros), qualificado nos 200 m e 110 m,
Eduardo de Deus (Orcampi),
nos 110 m c/barreiras, Alison
Brendom dos Santos (Pinheiros) e Jéssica Moreira (Águias Guariba), nos 400 m com
barreiras.
Dos treinadores que estavam em Bangcoc seguem para
Doha: Carlos Alberto Cavalheiro, Katsuhiko Nakaya,
Vania Valentino da Silva, Renan da Mota Valdiero, Felipe
de Siqueira e Carlos Camilo
de Oliveira. Viaja também o
fisioterapeuta Anderson Elói
de Oliveira.
Os primeiros brasileiros
a desembarcar no Catar já estão no Ezdan Hotel, de Doha,
como Augusto Dutra (vara) e
Rosangela Santos (100 m e
4x100 m).
Mais uma atleta
A cearense Laila Ferrer (Pinheiros) foi convidada pela
IAAF para integrar a prova do
lançamento do dardo no Mundial para o completo de vagas
na competição. O nome da
campeã sul-americana foi
aprovado pelo Conselho Técnico da CBAt. Ela será a 44ª
atleta da Seleção Brasileira.
Jorge Henrique Vides (Pinheiros), nos 200 m, e Paulo
Sergio de Oliveira (IEMA-São
Bernardo), no salto em distância, também receberam convites, mas o Conselho não aceitou em função dos critérios de
convocação que prevê a participação de atletas com índices.
As exceções são os campeões
sul-americanos.
A equipe participa do Mundial de Doha, com recursos do
Programa de Apoio às Seleções Brasileiras da Caixa. A
Caixa é a Patrocinadora Oficial do Atletismo Brasileiro.
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Toyota Prius 2019 chega
ao Brasil com novidades
A Toyota do Brasil anuncia a abertura de
pedidos para a linha 2019 de seu híbrido Prius,
pioneiro na disseminação da tecnologia híbrida em todo o mundo. O Prius 2019 conta
com atualizações em design, mais conforto,
maior espaço de porta-malas e central multimídia aprimorada. Estará disponível nas concessionárias de todo o Brasil por R$ 128.530.
Com design que remete à elegância e presença marcante, o Prius 2019 adota linhas
mais suaves com o objetivo de atingir um
visual moderno. O modelo recebeu acabamento interno em preto para todo o painel,
novas lanternas, faróis e rodas escurecidas.
Devido ao novo estepe temporário reforçado, o espaço do porta-malas ganhou 30
litros em comparação com sua versão anterior, totalizando 442 litros.
O Prius conta agora com oito posições
de ajuste elétrico do banco do motorista (distância, reclinação do encosto, altura e lombar), que antes era capaz de armazenar apenas quatro ajustes. O painel passa a fornecer adicionalmente detalhes sobre a pressão
dos pneus.
O Prius 2019 também adota nova central multimídia com tela de sete polegadas e
novas funções de Pinch Out, Pinch Close, e
Flick, que foi lançada em julho nos modelos
Hilux e SW4. Com capacidade de reconhecer dois toques simultâneos, o equipamento
agora permite, por exemplo, que os ocupantes possam aplicar a função de zoom em
imagens e informações do navegador, além
de manusear barras de rolagem em listas de
músicas e arquivos.
Sobre o sistema de conectividade, o Prius
2019 possui a tecnologia Miracast integrada
de espelhamento Wi-Fi de conteúdo exibido
pelo celular, incluindo aplicativos como
Waze, Google Maps, YouTube e outros.
Além disso, conta também com o MirrorLink – espelhamento com conexão via cabo
para alguns aplicativos (por motivos de segurança, as imagens dos aplicativos de navegação não serão exibidas quando o veículo
estiver em movimento).

O multimídia também possui sistema de
entretenimento de vídeo integrado ao painel
com TV Digital, rádio, MP3 Player, câmera
de ré com visualização na tela, conexão Bluetooth, conexão USB e AUX compatíveis
com os sistemas Android e IOS de smartphones e sistema de GPS integrado, que
recebeu diversos aprimoramentos de rota e
funcionalidade mais acessível.
Desempenho
O sistema híbrido responsável pelo desempenho do Prius é mundialmente reconhecido pela excelência na redução de gases
poluentes emitidos na atmosfera e pelo baixo consumo de combustível. Ele combina
um motor a gasolina 1.8L VVT-i de ciclo
Atkinson e um motor elétrico. O conjunto
prioriza a eficiência e fornece potência combinada de 122 cv.
O Prius é capaz de atingir uma redução
de 52% de consumo de combustível na cidade e 42% na estrada quando comparado a
modelos movidos somente a combustão. De
acordo com o INMETRO, ele alcança 18,9

km/l em ciclo urbano e 17 km/l em ciclo rodoviário. Estes números garantem ao Prius
o Selo Conpet de Eficiência Energética pelo
melhor desempenho de sua categoria.
Vale destacar que, conforme diversos
testes e avaliações de consumidores e da
própria imprensa especializada, dados de
consumo ainda melhores podem ser alcançados a depender de uma maneira eficiente
de condução, que priorize, portanto, o baixo
consumo e baixas emissões.
Sem carga externa
É sempre importante lembrar que o motor elétrico do Prius não utiliza carga externa,
mas funciona como um gerador, responsável
por captar a energia cinética produzida pela
frenagem e transformá-la em energia elétrica,
que fica armazenada na bateria do motor elétrico. Em um veículo comum, essa energia é
dispensada em forma de calor.
Conforto e segurança
Entre os principais itens de conveniência
que equipam o Prius, estão ar-condicionado
dual zone automático com display digital;
bancos dianteiros com sistema elétrico de

aquecimento; carregador sem fio para smartphones; freio de mão com acionamento elétrico por botão; projeção de informações no
para-brisa em 3D; Smart Entry (portas dianteiras e traseiras) e Start/Stop Engine Button.
O modelo também possui uma completa lista de itens de segurança, com sete airbags: duplo frontal (dois), duplo lateral (dois),
cortina (dois sistemas com duas bolsas cada)
e de joelhos para motorista (um); Controle
de Estabilidade Veicular; Controle Eletrônico de Tração; faróis de neblina dianteiros de
LED; freio a disco nas quatro rodas com
sistema ABS e EBD; sensor de chuva e luz
de neblina traseira de LED.
Modos de condução
Para proporcionar mais conforto e uma
experiência diferenciada na condução do
Prius, a Toyota desenvolveu um sistema para
a seleção de modos de condução, com quatro opções que se adequam a diferentes situações, necessidades ou até mesmo a preferência do condutor: o modo normal, indicado para uma condução tradicional; o modo
ECO, que prioriza a economia de combustível; o modo EV (ou elétrico), que dá preferência apenas para o motor elétrico; e o modo
Sport, que oferece mais poder de arranque
do motor e uma experiência mais esportiva.

Garantia de 8 anos
Para reforçar a confiabilidade da tecnologia híbrida desenvolvida pela Toyota e seu
compromisso com a qualidade dos veículos,
além da garantia de três anos, o Prius recebe
garantia estendida de oito anos para o sistema híbrido (bateria híbrida, inversor/conversor, módulo de controle da bateria híbrida e
módulo de controle de energia).
Isenção de IPVA e rodízio municipal
A Toyota, tendo a sustentabilidade como
um de seus principais pilares dentro do universo da mobilidade urbana, incentiva iniciativas que ajudem a difundir a utilização de
veículos movidos por tecnologia de propulsão sustentável.
Atualmente, o Prius possui isenção de 50%
no IPVA da cidade de São Paulo, além da isenção do rodízio. A cidade de São Bernardo do
Campo oferece desconto de 25% no IPVA de
veículos híbridos licenciados no município (vigente para modelos que custem até R$ 170
mil). Nos dos casos, no entanto, é necessário
que o cliente faça a requisição de reembolso.
Novas Cores
Além das cores Branco Polar, Branco
Perolizado, Prata Galáctico, Cinza Granito
e Preto Atitude, a linha Prius 2019 traz duas
cores novas: Vermelho Rúbio e Azul Lazuli.

Novo Range
Rover Evoque

Nacionais

Fiat Cronos HGT 1.8 AT 2020

O Fiat Cronos chega à linha 2020 com
diversas novidades e com uma nova versão
esportiva: a HGT 1.8 AT. O sedã faz sucesso pelo design, seu baixo consumo de
combustível e espaçoso porta-malas, um
dos maiores da categoria, com 525 litros.
Vale dizer que outros destaques do espaço
traseiro para bagagens são o ângulo e sistema para levantar a tampa que permite uma
maior abertura em relação aos concorrentes
com volume semelhante, o que facilita a
acomodação principalmente de itens de
maior dimensão e proporciona maior segurança, uma vez que a tampa se afasta mais
do usuário, evitando colisões acidentais no
momento de acomodar as cargas.
Em sua linha 2020 chegam novas cores:
Vermelho Montecarlo (sólida) e Cinza Silverstone (metálica), além das já tradicionais Preto Vulcano e Branco Banchisa (sólidas), Preto Vesúvio e Prata Bari (metálicas), além do Branco Alaska e Vermelho
Marsala (perolizadas). Agora com seis versões, duas possibilidades de motores e três
opções de transmissão, o Fiat Cronos possibilita atender uma ampla faixa de preços e
necessidades de clientes. Vale destacar que
a versão Precision 1.8 agora será exclusivamente oferecida com transmissão automática de 6 marchas, opção da maioria dos
clientes. Confira as versões com principais
itens de série, kits e preços da linha 2020

abaixo.
Cronos 1.3 – R$ 58.990
A opção de entrada é impulsionada pelo
motor Firefly quatro cilindros 1.3 de 109
cv de potência e 14,2 kgfm de torque (ambos com 100% etanol) e câmbio manual de
cinco marchas. Agora, ganha também o alarme como item de série. Traz ainda outros
itens como ar-condicionado, direção elétrica, chave com telecomando, rádio com conexões Bluetooth e USB.
Cronos Drive 1.3 MT – R$ 61.990
A versão Drive 1.3, além da extensa lista de itens da versão de entrada, ganha de
série na linha 2020 LED design, alarme e
sensor de estacionamento. Também vem
equipada com a moderna central multimídia Uconnect compatível com os sistemas
Apple Carplay e Android Auto. Conta ainda com Audio Streaming, entradas USB e
auxiliar, conexão Bluetooth e segunda porta USB – voltada para os passageiros traseiros.
Cronos Drive 1.3 GSR – R$ 66.690
Essa versão recebe o câmbio automatizado GSR (Gear Smart Ride) de cinco marchas com controle por botões no console
central, de acionamento simples e intuitivo, com importantes funções como Sport,
que aciona um modo de condução mais esportivo, e Auto Upshift Abort, que proporciona retomadas mais fortes. A versão

conta, de série, com ESC (Controle de Estabilidade), Hill Holder, sistema ativo freio
com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida, e Controle
de Tração (TC), que atua diretamente nas
condições de rampas íngremes e escorregadias. Além disso, ainda possui Ambient
Lights e câmbio tipo borboleta com trocas
de marchas atrás do volante.
Cronos Drive 1.8 AT – R$ 69.990
Essa versão traz de série itens como
câmbio automático, sistema iTPMS de monitoramento da pressão dos pneus, vidros
elétricos dianteiros, controles eletrônicos
de tração e estabilidade, trava elétrica, volante regulável em altura, sistema de partida a frio sem tanquinho e display TFT de
3,5 polegadas e alta resolução no painel de
instrumentos.
Cronos Precision 1.8 AT – R$ 75.490
Tecnologia, ótima performance, conforto e requinte são características da versão
Precison 1.8 AT, que é uma referência para
quem deseja comprar um sedã com tecnologia embarcada de série. Neste modelo, o Cronos possui câmbio automático de seis velocidades. Conta com o motor 1.8 E.torQ Evo
VIS e o recurso Neutral Function, que auxilia na economia de combustível ao desacoplar o motor da transmissão em paradas rápidas de trânsito. A versão ainda traz como
equipamentos de fábrica roda de liga leve de
16", paddle shifters, frisos, maçanetas externas e para-choques com detalhes cromados, volante em couro, piloto automático,
apoia braço para o motorista, banco traseiro
bipartido, sensor de estacionamento e central multimídia Uconnect de 7".
Cronos HGT 1.8 AT6 – R$ 78.490
O Fiat Cronos HGT traz acabamento
com altíssima qualidade e detalhes externos e internos exclusivos para a versão. Posicionado no topo da gama, ele vem recheado de tecnologia, muitos itens de série e
um visual ainda mais esportivo, elevando o
conceito de design visual e funcional. O
HGT traz de série internamente equipamentos como quadro de instrumentos de
7’’, ar -condicionado digital, revestimento
em tecido especial HGT, teto e detalhes
internos em preto, tapetes e logos Fiat escurecidos no volante e na chave. Por fora,
vem com rodas de 17", spoiler e retrovisores em preto, grade frontal escurecida, maçanetas na cor do veículo e logos Fiat escurecidos.

Promoção Tanque Cheio da Fiat
Pela terceira vez, o Fiat Club organiza a Promoção Tanque Cheio. As inscrições seguem até o dia 02/04/2020.
Aberta ao público geral, a iniciativa é
direcionada para todos os motoristas.
Porém, se o inscrito cadastrar um carro
da montadora edição 2019/2020, comprado a partir de agosto de 2019, ele
terá o dobro de chances de ganhar, pois
receberá dois números da sorte. A promoção sorteará dez pessoas por mês,
em um período de oito meses, para te-

rem os seus tanques cheios por um ano
inteiro.
Para participar, basta o interessado
entrar no site fiatclub.com.br, se cadastrar, logar no Fiat Club, acessar a aba
promoções e se inscrever para o sorteio. A participação ocorre de forma cumulativa, ou seja, o cupom inscrito concorre a todas as apurações posteriores
à inscrição realizadas na promoção.
Os prêmios serão entregues, no prazo de até 30 dias contados a partir da

data do sorteio correspondente, no endereço da concessionária Fiat de preferência do contemplado. Cada vencedor
receberá um cartão combustível emitido
pela Ticket Car, com validade de um ano
a partir da data de sua emissão e carregado com R$ 2.400 – equivalente a um
tanque no valor de R$ 200 por mês pelo
período de um ano. Os sorteios ocorrerão nas seguintes datas: 02/10/2019, 06/
11/2019, 04/12/2019, 04/01/2020, 05/02/
2020, 04/03/2020 e 08/04/2020.

A segunda geração do Range Rover Evoque, maior sucesso da Land Rover nas últimas décadas, chegou ao mercado brasileiro
na versão R-Dynamic HSE, topo de linha
do modelo no valor de R$ 322.300.
Entre as grandes novidades do modelo
está o motor Ingenium P300 a gasolina de
2.0 litros, que desenvolve 300 cv de potência e 40,8 Kgfm de torque. O propulsor é
acompanhado da tecnologia MHEV – Mid
Hybrid Electric Vehicle, na sigla em inglês –
que utiliza a energia cinética gerada pela desaceleração do modelo para alimentar uma
bateria de 48V que trabalha de forma auxiliar
ao motor à combustão. O veículo é o único

no segmento a oferecer, de série, ajuste elétrico de coluna de direção.
Tamanho sucesso também foi reconhecido pelos principais prêmios conquistados
pelo veículo ao longo desses anos, com 217
condecorações acumuladas nos cinco continentes, como o World Car Design of the Year,
em 2011 – maior prêmio da indústria automobilística mundial. No Brasil, o veículo foi
considerado como o Melhor Valor de Revenda em sua categoria, pelo portal Auto
Informe em 2017 além de conquistar diversas nomeações de Melhor SUV Premium
por importantes meios de comunicação ao
longo dos anos.

Duster aventureira
GoPro

A Renault lançou o Duster GoPro, veículo que chega de série equipado com uma
câmera GoPro Hero 7 Black, a mais potente
câmera da linha HERO. A parceria reforça
ainda mais o espírito aventureiro e a robustez do SUV, que chega em dois modelos, 1.6
CVT X-TRONIC e 2.0 4x4. Ambos recebem barras de teto na cor preta, kit alargador
de para-lamas, proteção do para-choque
frontal com faróis de longo alcance e adesivo
GoPro localizado logo abaixo dos retrovisores. A versão 4x4 ganha também rodas pretas diamantadas.
O interior brinda o cliente com suporte
GoPro no para-brisa e uma câmera GoPro
Hero 7 Black para registrar todos os momentos a bordo e gravar as paisagens onde o
Duster pode te levar. A câmera apresenta
como principal recurso a super estabilização de vídeo, o HyperSmooth, que dispensa
o uso de gimbal durante produção de conteúdo. Com a GoPro Hero 7 Black é possível fazer fotos até 10m embaixo d’água, filmar suas aventuras em 4K e transmiti-las ao
vivo para o Facebook, Twitch, YouTube,
Vimeo e outras plataformas.
A série também traz mais conectivida-

de, com o Media Evolution, central multimídia da Renault com tecnologia Android
Auto e Apple Carplay e que permite usar
Spotify, Waze, Google Maps (Android
Auto) e Whatsapp na tela de sete polegadas
touchscreen capacitiva. O MEDIA Evolution ainda traz as funções Bluetooth, câmera
de ré, Eco Scoring e Eco Coaching – que
ajudam o motorista a economizar combustível auxiliando na maneira de dirigir.
Com a diversidade de versões, seja com
CVT X-TRONIC ou tração 4X4, o Duster
permite ao condutor encarar qualquer terreno, seja ele urbano ou off-road.
A série limitada chega em duas versões:
Duster GoPro 1.6 CVT – R$ 81.890 Traz de série o Pack Outsider com proteção
no para-choque dianteiro, faróis auxiliares,
alargadores de para-lamas e a GoPro Hero 7
Black, com suporte.
Duster GoPro 2.0 4x4 – R$ 85.790 Traz de série o Pack Outsider com proteção
no para-choque dianteiro, faróis auxiliares,
alargadores de para-lamas, rodas de liga leve
diamantadas na cor preta e a GoPro Hero 7
Black, com suporte.

