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Superávit comercial chega a
US$ 2,2 bi, o menor desde 2014

CCJ do Senado rejeita
destaques; reforma da

Previdência vai a Plenário
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Comercial
Compra:   4,16
Venda:       4,16

Turismo
Compra:   4,14
Venda:       4,39

Compra:   4,54
Venda:       4,54

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

33º C

16º C

Quarta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

Autódromo de terra fez a alegria dos pilotos
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Circuito de terra, pedreira e
canavial apimentam a
Mitsubishi Cup em

Cordeirópolis

As duplas largaram na pis-
ta de terra do autódromo Val-
demar Fragnani, que tem
2.000 metros de extensão
com duas retas de 350m e
320m. Após, passaram por
uma pedreira repleta de cur-
vas com muita técnica e se-
guiram por trilhas em meio à
plantações de cana-de-açúcar.

No ano que comemora 20
anos, a Mitsubishi Cup traz
nomes que fazem parte da his-
tória e convidados para dispu-
tar a prova. Nesta etapa, a ho-
menagem ficou para Lucas
Moraes e Kaique Bentivoglio,
a dupla mais jovem a ter con-
quistado o título da tempora-
da. Eles fizeram bonito e ven-
ceram a prova, desbancando os
pilotos da categoria L200 Tri-
ton Sport R.

“Foi uma surpresa, muito
legal poder voltar na Cup, ga-
nhar nas três provas não podia
ter sido melhor. É um campe-
onato que sempre tivemos ex-

celentes resultados, fizemos
temporadas incríveis vencen-
do a maioria das provas. A
L200 Triton R é um carro
muito legal, fácil de andar, me
surpreendi. Bem divertido”,
descreve o piloto. “Quem
sabe no ano que vem tem
mais”, promete Lucas, que
acaba de conquistar o título
geral do Rally dos Sertões, a
maior prova off-road da Amé-
rica Latina. “Foi maravilho-
so, não esperava. Fiz oito
temporadas na Cup e já esta-
va com saudade de estar aqui.
É um dos campeonatos que
mais gosto e onde comecei”,
emociona-se Kaique.

Também a cada etapa ri-
vais históricos que fazem par-
te da história do automobilis-
mo nacional são convidados
para protagonizar disputas a
bordo do ASX RS. Nesta eta-
pa, duas lendas das duas ro-
das, Zé Hélio e Dimas Mat-
tos.                           Página 8

RKC de Kart: Penúltima
etapa definiu os principais

candidatos ao título
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Os experientes pilotos da Truck travaram verdadeiras batalhas

O GP Inarco, penúltima eta-
pa do campeonato do Racing
Kart Club, que foi realizada no
último fim de semana no Kartó-
dromo de Interlagos, em São Pau-
lo, já definiu os principais can-
didatos ao título. Depois de qua-
tro provas da segunda fase Fábio
Cunha (Stock) e Anthony Pepe-
rone (Light e Truck) são os líde-
res do RKC.

Na principal categoria (Sto-
ck), o campeão da primeira fase
Fábio Cunha venceu pela segun-
da vez neste segundo semestre
de forma dominadora.  Página 8

A Liga Nacional de Basquete
anuncia programa de tecnologia e
integridade com a Genius Sports

A Genius Sports, líder
mundial em conteúdo espor-
tivo digital, serviços de tec-
nologia e integridade, foi es-
colhida pela Liga Nacional
de Basquete (LNB) para lan-
çar uma nova e importante
estratégia de integridade e
dados ao vivo. O anúncio foi
feito na manhã da terça-fei-
ra, em coletiva realizada no
Hotel Renaissance, em São
Paulo (SP), contando com as
presenças de Kouros Mo-
nadjemi, presidente da LNB,
e Chris Dougan, diretor de
comunicação da Genius
Sports.                      Página 8 Celebrando o acordo Genius Sports e LNB
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Manifestantes
pedem

democracia
em novos
confrontos

em Hong Kong
A polícia de Hong Kong e

manifestantes pró-democracia
se envolveram em novos con-
frontos nos distritos mais
próximos da fronteira com a
China. As autoridades polici-
ais acusam os manifestantes
de usarem um líquido corro-
sivo que queimou a pele de po-
liciais e jornalistas. Na terça-
feira (1º), a China celebra o
70º aniversário da República
Popular.

O maior protesto ocorreu
na ilha de Hong Kong e reu-
niu milhares de pessoas, mas
os episódios de violência
ocorreram ao norte do terri-
tório, onde, com o encerra-
mento de 28 estações do me-
trô, a suspensão de transpor-
tes públicos e bloqueios nas
estradas pelas autoridades,
muitos ficaram impedidos de
participar na maior manifesta-
ção, que já tinha sido proibida
pela polícia.                 Página 3

Após
dissolução do
Congresso do

Peru,
parlamentares
empossam vice

A democracia do Peru vi-
veu na terça-feira (1º) um dia
confuso. O presidente do país
dissolveu o Congresso e con-
vocou novas eleições. O Par-
lamento, no entanto, suspendeu
o presidente por “incapacida-
de temporal” e empossou a
vice-presidente. Ainda não se
sabe quais serão os desdobra-
mentos para o país que tem
dois presidentes “empossa-
dos” e um abismo cada vez
maior entre Governo e Legis-
lativo.                          Página 3
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A Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) do Se-
nado rejeitou na terça-feira (1º)
três destaques apresentados por
partidos de oposição ao relató-
rio sobre a reforma da Previdên-
cia proposto pelo senador Tasso
Jereissati (PSDB-CE). O texto
foi aprovado no início da
tarde por 17 votos a 9 depois de
mais de duas horas de debates. A
proposta deve ser analisada pelo
plenário da Casa ainda nesta ter-
ça-feira e para ser seguir sua tra-
mitação, precisa do apoio de 49
dos 81 senadores.

Ao todo, partidos de oposi-
ção apresentaram seis destaques,
dos quais três foram rejeitados.
Entre eles, os que tratavam do
abono salarial, da aposentadoria
por invalidez e do modelo de cál-
culo do benefício.  Os demais
foram retirados de pauta.

O senador Paulo Paim (PT-
RS) também apresentou um voto
em separado com alterações

mais profundas no texto da Pro-
posta de Emenda à Constituição.
Caso fosse aprovado seu relató-
rio, o texto teria que obrigatori-
amente que retornar para análise
da Câmara dos Deputados. No
entanto, a proposta não chegou a
ser avaliada pelos senadores.

Das 77 emendas apresentadas,
o relator acatou apenas uma supres-

siva, para não prejudicar o acesso à
aposentadoria integral de quem re-
cebe vantagens variáveis vinculadas
a desempenho no serviço público
e corrigiu a redação do trecho que
inclui os informais entre os traba-
lhadores de baixa renda que terão
acesso ao sistema especial de in-
clusão previdenciária, com alíquo-
tas favoráveis.                 Página 4

O Brasil apresentou supe-
rávit comercial de US$ 2,246
bilhões, em setembro, o me-
nor resultado para o mês des-
de 2014, informou  na terça-
feira (1º) a Secretaria Especial
de Comércio Exterior e Assun-
tos Internacionais do Ministé-
rio da Economia. O resultado
do mês passado foi 59,9% in-
ferior, pela média diária, ao al-
cançado em igual período de
2018 (US$ 5,071 bilhões).

Em setembro, as exporta-
ções chegaram a US$ 18,740
bilhões, com retração de 11,6%
em relação a setembro de 2018
e crescimento de 4,7% em rela-

ção a agosto, pela média diária.
As importações totalizaram

US$ 16,494 bilhões, com au-
mento de 5,7% em relação a
setembro de 2018 e cresci-
mento de 11% sobre agosto
deste ano.

No acumulado de janeiro a
setembro de 2019, as exporta-
ções chegaram a US$ 167,379
bilhões, com queda de 6%,
considerando a média diária na
comparação com igual perío-
do do ano passado. As impor-
tações somaram US$ 133,589
bilhões, com queda de 1,8%,
pela média diária, sobre igual
período de 2018.      Página 3
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Caixa pagou mais de
R$ 10 bi a clientes que

optaram por saque do FGTS
A Caixa Econômica Federal

já creditou mais de R$ 10 bi-
lhões do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) para
24,3 milhões de clientes com
poupança ou conta corrente no
banco. Os pagamentos do Saque
Imediato de até R$ 500 seguem
um calendário.

Quem nasceu em janeiro,

fevereiro, março e abril rece-
beu primeiro, com a liberação
no dia 13 de setembro. Em se-
guida, no dia 27, foi liberado
o saque para os nascidos em
maio, junho, julho e agosto.
Em seguida, no dia 9 de outu-
bro, recebem os nascidos em
setembro, outubro, novembro
e dezembro.                 Página 3

Fachin vota pela condenação
de Geddel no caso dos

 R$ 51 milhões

Educação promove
campanha para que jovens e

adultos voltem à escola



São Paulo
Jornal O DIA SP

São Paulo, quarta-feira, 2 de outubro de 2019Página 2

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$  3,00

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil

E-mail: jornalodiasp@terra.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

Publicidade Legal
 Balanços, Atas e
Convocações
 R. Albion, 229 - Cj. 113 -
Lapa
Telefone: 3832-4488

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

cesar@cesarneto.com

CESAR
 NETO

  www.cesarneto.com

Estado de SP tem destaque na produção
de flores e plantas ornamentais

São Paulo é o principal pro-
dutor e exportador de flores no
Brasil. Em 2018, os produtores
do Estado exportaram US$ 8,41
milhões, representando 62,3%
do valor total dos itens que dei-
xaram o País (US$ 13,5 mi-
lhões). A floricultura de São
Paulo rendeu R$ 5,67 bilhões
naquele ano, representando 70%
do valor faturado no território
brasileiro com a atividade.

Para prestigiar o trabalho
dos produtores, a equipe
da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado (SAA)
participou de atividades da 38ª
Expoflora, maior exposição de
arranjos florais da América La-
tina, promovida em Holambra,
antiga colônia holandesa, que
responde por quase a metade de
todo o comércio brasileiro de
flores e plantas ornamentais.

“A exposição foi criada, há
38 anos, para divulgar as novi-
dades e os lançamentos do se-
tor e incentivar o comércio de
flores e plantas ornamentais em
todo o Brasil. O evento, já con-
sagrado, recebe cerca de 300 mil
visitantes por ano, gera cerca de
500 vagas de trabalho diretas e
aproximadamente 5 mil indire-
tas, além de expor o trabalho de
500 produtores que atuam por
meio das cooperativas Veiling de
Holambra e Cooperflora”, sali-

enta Vera Longuini, coordenado-
ra de comunicação do evento,
realizado até o último domingo
(29).

Setor
O espaço na cidade ocupou

o espaço de 250 mil m², com 200
mil vasos plantados e doze ambi-
entes que retrataram costumes e
tradições holandesas. “O setor de
flores no Brasil evoluiu muito e
está cada vez mais profissional.
Temos quase 400 cooperados.
Dessa forma, conseguimos ga-
rantir constância, variedade e qua-
lidade”, ressalta André Boss, di-
retor-geral da Veilling Holam-
bra, que acredita que o grande
desafio deste mercado é o abas-
tecimento e a inovação.

“As lojas precisam ser abas-
tecidas assiduamente, o que nos
faz pensar nas melhores estraté-
gias de distribuição. Além dis-
so, estamos digitalizando nossos
processos e entrando no merca-
do de lojas virtuais”, completa.
De acordo com o empresário, a
SAA é fundamental para ofere-
cer, além de genética, o fortale-
cimento do setor por meio de
uma câmara setorial.

Graças ao trabalho de pes-
quisadores, agrônomos e outros
especialistas da área, novidades
podem ser apresentadas anual-
mente. “Rosa bicolor, samam-

baia azul, lírios gigantes, entre
outras plantas e flores que apre-
sentamos nesta edição, são fru-
tos de anos de pesquisa e de cui-
dados em campo. O objetivo é
oferecer beleza, durabilidade e
bem-estar aos que estiverem ro-
deados por essas preciosidades
na natureza”, afirma Jan Boon,
designer floral. O profissional
trabalha, por exemplo, no novo
foco de pesquisa ligado ao per-
fume das flores.

Roberto Machado, diretor da
Coordenadoria de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável – Re-
gional Mogi Mirim, da qual Ho-
lambra faz parte, exalta que plan-
tas e flores têm papeis impor-
tantes não só no paisagismo, mas
também na recuperação ambien-
tal.  “O setor é muito intensivo,
o que gera impactos positivos e
negativos. Cabe a nós, do Gover-
no, orientar as ações para que se
tenham menos interferências
negativas na água, no solo e no
meio ambiente de forma geral”,
explica.

Produção
Os números do setor no Es-

tado apontam uma tendência de
crescimento de 12% na produ-
ção de plantas verdes em vasos.
Em segundo lugar, vêm as plan-
tas com flores, também em va-
sos, com previsão de 7% de

crescimento. Espécies para jar-
dinagem estão na sequência,
com aumento de 4%, e as flores
de corte fecham a lista com
avanço de 2%.

O Brasil tem cerca de 8,3 mil
produtores, 60 centrais de ata-
cado (como as cooperativas, por
exemplo), 680 atacadistas e
prestadores de serviço e mais de
20 mil pontos de varejo. São
cerca de 15,6 mil hectares de
área cultivada, o que coloca o
país no 8º lugar entre os maio-
res produtores de plantas orna-
mentais do mundo.

Em 2019, foram criados 209
mil postos de trabalho no setor,
sendo que 54% dessas vagas são
no varejo, 39% na produção, 4%
no atacado e 3% em outras fun-
ções. Segundo dados do Institu-
to Brasileiro de Floricultura
(Ibraflor), em 2018, a área de
produção de flores no Estado era
de 9.360 hectares, equivalente a
60% da área nacional.

Trabalham no cultivo das flo-
res quatro mil produtores, uma
cadeia produtiva que gera 125
mil empregos por ano. Atibaia e
Holambra são os principais mu-
nicípios produtores de São Pau-
lo com a área de produção, de
respectivamente, 891,5 e 397,1
hectares de flores de corte e or-
namentais, floricultura de vaso,
crisântemo e rosa.

SP lança Programa Vida Longa e
anuncia 45 novos centros para idosos

Na terça-feira (1º), dia em
que é comemorado o Dia Inter-
nacional do Idoso, o Governador
João Doria lançou, ao lado da
Secretária de Desenvolvimento
Social, Célia Parnes, e do Secre-
tário da Habitação, Flavio Ama-
ry, o Vida Longa. O programa
prevê a construção de empreen-
dimentos especialmente proje-
tados para atender às necessida-
des habitacionais de idosos que
vivem sozinhos, em situação de
vulnerabilidade social. Nessa
primeira etapa, serão viabiliza-
das 152 unidades habitacionais
em seis municípios, cujos con-
vênios serão celebrados ainda
em 2019.

“Hoje nós comemoramos 16
anos do Estatuto do Idoso, que
desde 2003 regulamenta os di-
reitos dos idosos no Brasil. O
país tem mais de 30 milhões de
pessoas com mais de 60 anos.
São Paulo é o estado com o
maior número de pessoas com
senioridade, são 12 milhões. É
um orgulho para mim, como
governador, poder inaugurar

dois Centros de Convivência
do Idoso por mês durante es-
ses nove meses de governo.
Vamos seguir neste ritmo”,
declarou João Doria.

Também foram anunciados
45 novos Centros de Convivên-
cia do Idoso e Centros Dia do
Idoso e a implantação do Ser-
viço de Busca Ativa em Domi-
cílio, a fim de prevenir a fragi-
lização de vínculos, o isola-
mento social e as situações de
violência das pessoas acima de
60 anos, especialmente as mu-
lheres. Para completar o con-
junto de ações, foram entre-
gues o Selo Amigo do Idoso
para os municípios que se des-
tacaram em ações voltadas ao
bem-estar das pessoas com
mais de 60 anos.

Com essas novas medidas, o
Governo de São Paulo, que já
tem outros programas e ações
voltados para o público acima de
60 anos, amplia a política de
atendimento e proteção à popu-
lação idosa, permitindo que ela
tenha um envelhecimento com

qualidade de vida e dignidade.
“As ações anunciadas de-

monstram que o tema do idoso
está entre as prioridades da ges-
tão do Governador João Doria,
que enxerga essa clara tendên-
cia na demografia do Estado. O
Governo de São Paulo está in-
vestindo na ampliação da rede de
proteção social destinada ao
atendimento da população idosa
e suas famílias, com foco nos
mais vulneráveis. E uma de nos-
sas principais ações é propiciar
a esse público condições para
um envelhecimento ativo e sau-
dável e a ampliação das oportu-
nidades para que as pessoas ido-
sas continuem participando das
suas comunidades e tendo garan-
tido o seu direito a uma vida dig-
na e de autonomia”, afirmou
Célia Parnes.

Novos Equipamentos
Até o final de 2021, serão

entregues 45 novos equipamen-
tos: 36 novos Centros de Con-
vivência do Idoso (CCIs) e 9
Centros Dia do Idoso (CDIs),

com um investimento total de R$
13,5 milhões do Governo de São
Paulo e uma ampliação de 32%
em relação aos atuais 142 equi-
pamentos em funcionamento
hoje, que atendem o público
dentro do Programa São Paulo
Amigo do Idoso, da Secretaria de
Desenvolvimento Social.

Outros 13 CCIs e CDIs se-
rão entregues até 2020, totali-
zando 200 equipamentos para
idosos no Estado. Os CCIs são
espaços de socialização, lazer e
convivência para idosos inde-
pendentes.

Já os CDIs destinam-se ao
acolhimento para idosos depen-
dentes. A prioridade do atendi-
mento é para aqueles cujas fa-
mílias não têm condições de dar
atenção e cuidado durante o dia,
pois precisam trabalhar e estu-
dar. O local oferece alimenta-
ção, atividades de lazer, cultura,
banheiros adaptados, área de des-
canso, sala de convivência com
TV e enfermaria. Ambas as mo-
dalidades são destinadas a pes-
soas com 60 anos ou mais.

Governo de SP vai investir 5,3%
 a mais na Saúde em 2020

O Governo João Doria vai
aumentar em 5,3% o orçamen-
to da Saúde para 2020. A Lei
Orçamentária enviada nesta se-
gunda-feira (30) à Assembleia
Legislativa propõe destinar R$
28 bilhões para o próximo ano
ante os R$ 26,6 bilhões de
2019. Os R$ 2 bilhões vão além
do mínimo constitucional de
12% da receita de impostos.

Assim, serão destinados
13,44% da receita, num valor de
R$ 18,7 bilhões.

Do orçamento total, pelo
menos R$ 21 bilhões serão des-
tinados à atenção médica, am-
bulatorial e hospitalar, de cará-
ter integral e descentralizado do
Sistema Único de Saúde.

Estão previstos ainda R$ 2,1
bilhões para a aquisição de me-

dicamentos e outros R$ 2 bi-
lhões para o apoio financeiro às
entidades filantrópicas e unida-
des assistenciais dos municípi-
os do Estado de São Paulo.

A Secretaria contará, tam-
bém, com investimentos desti-
nados à continuidade das obras
do novo Hospital Pérola
Byington, a modernização e re-
novação do parque tecnológi-

co dos hospitais estaduais e o
projeto estadual de estímulo
aos investimentos pelas entida-
des filantrópicas e rede muni-
cipal de saúde.

Na proposta entregue aos
deputados estaduais, o Gover-
no também propõe desti-
nar 9% a mais de recursos para
a Segurança Pública, atingindo
R$ 29 bilhões.

Educação promove campanha para
que jovens e adultos voltem à escola
Na segunda-feira (30),

a Secretaria da Educação do
Estado começou uma campanha
de busca ativa para trazer de vol-
ta aos estudos os jovens e adul-
tos que os interromperam an-
tes da conclusão do Ensino
Fundamental ou Médio. Para
isso, os interessados podem se
inscrever nos cursos de Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA)
até 31 de outubro.

Cada início de semestre re-
presenta uma nova entrada de
cidadãos que podem completar
os estudos na modalidade. “É
muito importante perceber o
quanto é significativo esse mo-
mento inicial para cada um de-
les. A decisão de retomar os es-
tudos representa uma mudança
no projeto de vida”, salienta a
coordenadora da Escola de For-
mação e Aperfeiçoamento dos
Profissionais da Educação “Pau-

lo Renato Costa Souza” (Efape),
Cristina Mabelini.

Parceria
Vale destacar que a  Efape 

será parceira da pasta na divul-
gação da Busca Ativa para to-
dos os interessados. Os cur-
sos de EJA recebem pessoas
com características diversifi-
cadas, histórias e experiênci-
as de vida singulares. Os cur-
sos da são presenciais, de fre-
quência obrigatória e com dura-
ção semestral.

O Fundamental é divido em
quatro termos (2 anos), enquan-
to o Médio foi organizado em
três (1 ano e meio) e indicado a
maiores de 18 anos. Os estudos
concluídos com êxito na moda-
lidade regular podem ser apro-
veitados.

O cadastro pode ser feito em
qualquer escola da rede e tam-

bém pelo Poupatempo. Para re-
alizar a inscrição, o candidato
deve apresentar documento de
identidade (certidão de nasci-
mento e RG), comprovante de
residência e, se houver, o histó-
rico escolar.  No caso de alunos
com menos de 18 anos, o cadas-
tro deve ser feito por pais ou
responsáveis.

Autoestima
O EJA cumpre mais do que

o papel de completar o estudo.
De acordo com especialistas, a
modalidade também reforça a
independência e cidadania de
cada indivíduo. “Para mim, estu-
dar era uma coisa que não tinha
sentido. Mas estar aqui me fez
ver como é importante retomar
a formação e como ela vai além
de apenas conteúdos na lousa. É
uma coisa humana”, revela Vale-
ria Guerra, que se formou em

2018 pela Escola Estadual João
Vieira de Almeida.

Outro ponto importante é o
resgate da confiança e a possi-
bilidade de novas chances na so-
ciedade.  “Ajudar essas pessoas
a resgatar a autoestima e buscar
novas formas de voltar ao mer-
cado me fez notar a força que
temos”, enfatiza a professora de
Geografia Rosa Maria dos San-
tos Silva, do Centro Estadual de
Educação de Jovens e Adultos
(CEEJA) de Carapicuíba.

A experiência de quem cur-
sou comprova a mudança. Cozi-
nheira experiente, Maria das
Graças voltou às salas de aula
para tentar uma chance de pro-
moção no emprego atual. “Não
importa o quanto você saiba ou
tenha aprendido dentro da cozi-
nha. Todos ainda querem o co-
nhecimento que só vem da sala
de aula”, conclui.

MÍDIAS
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista CESAR

NETO vem seno publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jor-
nal “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  

.
CÂMARA (SP)
Ontem foi dia (no Brasil) dos vereadores, 1ª grande escola

política nas Instituições mais antigas do Brasil (Câmaras munici-
pais). Em São Paulo, o mais jovem vereador da História é Fer-
nando Holiday (DEM ex-PFL). Elegeu-se com 20 anos. Quando
for professor de História, contará sua própria história         

.
PREFEITURA (SP) 
Fosse hoje a decisão de quem vai disputar a eleição pra levar

o PT de volta ao comando do Poder Executivo paulistano, o ex-
deputado federal Jilmar Tatto seria sem dúvida o candidato pelo
PT (ainda do Lulismo). Ainda que Lula esteja em liberdade, não
será fácil chegar ao 2º turno das eleições 2020                             
  

.
ASSEMBLEIA  (SP)
Quase 230 bilhões é o Orçamento pro maior e mais impor-

tante Estado brasileiro. Candidato à Presidência 2020, o gover-
nador Doria (dono do PSDB ‘de centro’) aproveita pra descons-
truir desde já a campanha do antecessor França (dono do PSB
paulista) à prefeitura paulistana 2020. É guerra total        

.
GOVERNO  (SP) 
João Doria, candidato à Presidência 2022, segue confirman-

do o que esta coluna já publicava desde a posse em janeiro 2019.
Seu novo PSDB (‘de centro’), junto e misturado com o DEM
(ex-PFL) pra formar uma coligação também ‘de centro’, tendo
junto o  refundado PSD de Gilberto Kassab. É o trio      

.
CONGRESSO  (BR)          
Deputado federal Russomanno (REPUBLICANOS ex-PRB)

lembrando o ex-Presidente Lula (ainda dono do PT) perdeu 3
vezes pra só então faturar a Presidência da República. Quanto ao
hoje prefeito (Rio de Janeiro) Crivella (REPUBLICANOS ex-
PRB), perdeu 2 vezes pra só então faturar a prefeitura carioca     
                   

.
PRESIDÊNCIA (BR)
Jair Bolsonaro (no PSL) segue defendendo o filho Flavio (ex-

deputado estadual e atual senador pelo Rio - no PSL); o filho
Eduardo (deputado - SP - federal reeleito - no PSL) e o filho
Carlos (vereador no Rio e ainda PSC). E vai ser assim até seu
último dia de vida. Quem o conhece diz que ele é mesmo Famí-
lia          

.
PARTIDOS (BR)
No PT, ‘a carta aos brasileiros’ - escrita à mão tipo Vargas

antes do suicídio no Século 20 - de Lula, ele não aceita ir pro
regime semi-aberto (trabalhar ou estudar e voltar à noite). Pare-
ce com as séries tipo “Ninguém é mais Honesto que Eu”. O Lula
se compara ‘apenas’ aos presos políticos Gandhi e Mandela     

.              
HISTÓRIAS 
Ontem fez 70 anos da revolução cultural que usava crianças

pra denunciarem até os pais. O líder Mao Tse Tung, que transfor-
mou a China num país dito comunista, com partido político úni-
co (PCC) acabou plantando a semente do que ela é hoje: casca de
‘comuna’ com miolo mais capitalista que o Ocidente     

.
EDITOR 
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista CESAR

NETO foi se tornando referencial das liberdades possíveis.
Recebeu a “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São
Paulo e o “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com
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Manifestantes pedem
democracia em

novos confrontos em
Hong Kong

A polícia de Hong Kong e manifestantes pró-democracia se
envolveram em novos confrontos nos distritos mais próximos
da fronteira com a China. As autoridades policiais acusam os
manifestantes de usarem um líquido corrosivo que queimou a
pele de policiais e jornalistas. Na terça-feira (1º), a China cele-
bra o 70º aniversário da República Popular.

O maior protesto ocorreu na ilha de Hong Kong e reuniu
milhares de pessoas, mas os episódios de violência ocorreram
ao norte do território, onde, com o encerramento de 28 esta-
ções do metrô, a suspensão de transportes públicos e bloqueios
nas estradas pelas autoridades, muitos ficaram impedidos de par-
ticipar na maior manifestação, que já tinha sido proibida pela
polícia.

Os milhares de manifestantes, vestidos de preto, em luto pela
liberdade, ergueram barricadas que paralisaram o trânsito. E apesar
de a polícia ter proibido manifestações no dia em que se assina-
lam os 70 anos da República Popular da China, multiplicaram-se
os apelos para que  a população de Hong Kong saísse de novo às
ruas exigindo reformas democráticas. (Agencia Brasil)

Após dissolução do
Congresso do Peru,

parlamentares
empossam vice

A democracia do Peru viveu na terça-feira (1º) um dia confu-
so.  O presidente do país dissolveu o Congresso e convocou no-
vas eleições. O Parlamento, no entanto, suspendeu o presidente
por “incapacidade temporal” e empossou a vice-presidente. Ain-
da não se sabe quais serão os desdobramentos para o país que
tem dois presidentes “empossados” e um abismo cada vez maior
entre Governo e Legislativo.

Na tarde de segunda-feira (30), o presidente do Peru, Martín
Vizcarra, anunciou a dissolução do Congresso após o legislativo
negar um pedido de voto de confiança para mudar o sistema de
indicações de magistrados para a Suprema Corte do país. Vizcar-
ra já havia ameaçado dissolver o Congresso na tarde de domingo
(29), caso o Legislativo não discutisse a necessidade de refor-
mar os critérios para ingresso na Suprema Corte. A intenção de
Vizcarra era evitar a nomeação de juízes ligados à oposição fuji-
morista, que tem maioria no Congresso, com aliados de direita e
extrema-direita.

“Aqui se trata de lutar contra a corrupção, as blindagens e a
imunidade, que se usa como impunidade. Por trás do pedido de
transparência para os magistrados do Tribunal Constitucional estão
milhões de peruanos”, afirmou Vizcarra, defendendo estar res-
paldado pela Constituição em sua decisão de dissolver o Con-
gresso.

Vizcarra convocou, ainda, novas eleições para o dia 26 de
janeiro de 2020. O Congresso reagiu, aprovou o afastamento do
presidente por “incapacidade temporal” e empossou a vice-pre-
sidente, Mercedes Araoz.

Corte Suprema
O estopim da crise aconteceu quando o Congresso, ignoran-

do a moção de confiança (ou voto de confiança) anunciada na
última sexta-feira (27) pelo presidente, realizou uma votação
atribulada em que elegeu um magistrado para a Corte Suprema,
não discutindo primeiramente o voto de confiança. Vizcarra, en-
tão, anunciou a dissolução do Parlamento.

Na semana passada, a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH) havia denunciado as “eleições relâmpago” do
Congresso para mudar a configuração da Suprema Corte, em um
momento em que o tribunal analisa casos de políticos e ex-pre-
sidentes investigados por corrupção e lavagem de dinheiro, cita-
dos na operação Lava-Jato.

Reação
Mesmo após a dissolução do Congresso, os legisladores de-

cidiram aprovar o afastamento do presidente, ato que, em teoria,
não tem validade, uma vez que o Congresso já estaria suspenso.
A decisão de Vizcarra, de dissolver o Legislativo, tem validade
de um ano e ele é obrigado a convocar eleições no prazo máxi-
mo de quatro meses.

A reação do Parlamento à decisão do presidente veio pouco
mais de duas horas depois. Primeiro aprovaram um pedido de
suspensão “por incapacidade temporal declarada pelo Congres-
so” e depois empossaram a vice-presidente, que fez o juramento
assumindo o cargo.

“Teria sido mais fácil renunciar. Não fujo de minhas respon-
sabilidades por mais difíceis que sejam as circunstâncias”, afir-
mou Araoz em seu juramento. “A grave crise institucional que
nosso país vive nesta tarde terminou com uma medida inconsti-
tucional do presidente Vizcarra. Estou assumindo temporaria-
mente a presidência da República”, declarou.

Especialistas afirmam que Araoz cometeu o delito de usur-
pação de funções e pode, inclusive, vir a ser presa.

Após a dissolução do Congresso, os parlamentares deveriam
se retirar voluntariamente do local, o que não aconteceu. Na noi-
te de segunda-feira, milhares de manifestantes se reuniram dian-
te do Congresso, em apoio a Vizcarra, com gritos de “desalojo”,
pedindo a saída dos parlamentares do local. De acordo com a
Constituição do país, o presidente pode autorizar, caso necessá-
rio, a retirada dos parlamentares pela polícia.

O Comando Conjunto das Forças Armadas e a Polícia Nacio-
nal se reuniram com Vizcarra para reafirmar “seu pleno respaldo à
ordem constitucional e ao presidente”, segundo nota divulgada
no Twitter da presidência do Peru. (Agencia Brasil)

O Brasil apresentou superá-
vit comercial de US$ 2,246 bi-
lhões, em setembro, o menor
resultado para o mês desde
2014, informou  na terça-feira
(1º) a Secretaria Especial de
Comércio Exterior e Assuntos
Internacionais do Ministério da
Economia. O resultado do mês
passado foi 59,9% inferior, pela
média diária, ao alcançado em
igual período de 2018 (US$
5,071 bilhões).

Em setembro, as exporta-
ções chegaram a US$ 18,740
bilhões, com retração de 11,6%
em relação a setembro de 2018

e crescimento de 4,7% em rela-
ção a agosto, pela média diária.

As importações totalizaram
US$ 16,494 bilhões, com au-
mento de 5,7% em relação a se-
tembro de 2018 e crescimento
de 11% sobre agosto deste ano.

No acumulado de janeiro a
setembro de 2019, as exporta-
ções chegaram a US$ 167,379
bilhões, com queda de 6%,
considerando a média diária
na comparação com igual pe-
ríodo do ano passado. As im-
portações somaram US$
133,589 bilhões, com queda de
1,8%, pela média diária, sobre

igual período de 2018.
Com isso, o saldo comerci-

al acumulou superávit de US$
33,790 bilhões, 19,5% inferior
ao registrado de janeiro a setem-
bro de 2018.

Segundo o subsecretário de
Inteligência e Estatísticas de
Comércio Exterior do Ministé-
rio da Economia, Herlon Bran-
dão, a retração no comércio
exterior ocorre pela menor
atividade econômica mundial.
“O principal motivo que os
organismos internacionais
apontam que a retração da eco-
nomia mundial é devido à guer-

ra comercial [entre Estados Uni-
dos e China]”, disse.

Estimativas
Com exportações menores,

o governo espera por um supe-
rávit comercial menor este ano.
Em julho, o governo previa su-
perávit comercial de US$ 56,7
bilhões e agora o valor caiu para
US$ 41,8 bilhões, com queda de
28% em relação a 2018. A previ-
são está abaixo da estimativa do
mercado financeiro (pequisa Fo-
cus do Banco Central), que proje-
ta superávit comercial de US$
51,7 bilhões. (Agencia Brasil)

Caixa pagou mais de R$ 10 bi a
clientes que optaram por saque do FGTS

A Caixa Econômica Federal
já creditou mais de R$ 10 bi-
lhões do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) para
24,3 milhões de clientes com
poupança ou conta corrente no
banco. Os pagamentos do Saque
Imediato de até R$ 500 seguem
um calendário.

Quem nasceu em janeiro,
fevereiro, março e abril recebeu
primeiro, com a liberação no dia
13 de setembro. Em seguida, no
dia 27, foi liberado o saque para
os nascidos em maio, junho, ju-
lho e agosto. Em seguida, no dia
9 de outubro, recebem os nasci-

dos em setembro, outubro, no-
vembro e dezembro.

Os clientes do banco que não
quiserem retirar o dinheiro têm até
30 de abril de 2020 para informar
a decisão em um dos canais divul-
gados pela Caixa: site, Internet
Banking ou aplicativo no celular.

Os trabalhadores que não são
clientes da Caixa começam a
receber no próximo dia 18, no
caso dos nascidos em janeiro.
Os nascidos em fevereiro terão
o saque liberado no dia 25 de
outubro. O terceiro grupo será
dos nascidos em março, no dia
8 de novembro.

Saque-Aniversário
A Medida Provisória (MP) nº

889/2019 autorizou essa nova
modalidade de retirada de recur-
sos do FGTS, chamada de Saque
Imediato, válida somente esta
vez. A MP permite que todos os
trabalhadores, com contas ativas
ou inativas do FGTS, possam sa-
car até R$ 500 de cada uma de-
las, limitado ao valor do saldo.

A outra modalidade de saque
criada pela MP é o Saque-Aniver-
sário, que permite o saque de per-
centual do saldo do FGTS uma vez
por ano. Neste caso, o trabalhador
deixará de fazer o saque do saldo

do FGTS, em caso de rescisão de
contrato de trabalho. Mas poderá
sacar a multa rescisória.

A partir de hoje, os trabalha-
dores já podem optar pelo Saque-
Aniversário do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS).
A opção pode ser registrada no
aplicativo do FGTS ou na página
fgts.caixa.gov.br. O saque será li-
berado a partir do próximo ano,
de acordo com calendário.

O Saque-Aniversário não
está vinculado ao Saque Imedia-
to. O trabalhador pode sacar um
ou outro, optar pelos dois ou por
nenhum deles. (Agencia Brasil)

Nível de atividade da indústria
paulista fica estável em agosto

O nível de atividade da in-
dústria paulista manteve-se es-
tável em agosto em compara-
ção a julho, na série com ajus-
te sazonal. Sem o ajuste, a alta
foi de 3,1%.

Segundo o Indicador de Ní-
vel de Atividade (INA), divul-
gado na terça-feira (1º) pela
Federação das Indústrias do

Estado de São Paulo (Fiesp) e
pelo Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (Ciesp), a
estabilidade se deveu à varia-
ção positiva das vendas reais,
que cresceram 0,1% e pelos re-
sultados negativos nas horas
trabalhadas na produção (-
0,2%) e no nível de utilização
da capacidade instalada (-0,2

pontos percentuais).
Já o indicador sensor fi-

cou abaixo da linha de esta-
bil idade,  indicando queda
moderada da atividade indus-
trial no estado. O índice ficou
em 49,5 pontos, abaixo dos
50 pontos, valor que demons-
tra a expectativa de melhora
das condições de mercado.

“Alguns estímulos dados
como a liberação de recursos
do FGTS e PIS-Pasep não se-
rão suficientes para uma reto-
mada mais consistente da ati-
vidade econômica em razão da
deterioração do quadro exter-
no”, disse José Ricardo Roriz
Coelho, 2º vice-presidente da
Fiesp. (Agencia Brasil)

Faturamento da indústria sobe 0,6%
em agosto, na terceira alta seguida

A atividade da indústria bra-
sileira melhorou em agosto, in-
formou  na terça-feira (1º) a
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI). De acordo com a
pesquisa Indicadores Industriais,
o faturamento do setor aumen-
tou 0,6% em relação a julho, na
série livre de influências sazo-
nais. Foi o terceiro aumento con-
secutivo do índice.

As horas trabalhadas na produ-
ção também cresceram 0,6% em
agosto frente a julho, na série de
dados dessazonalizados. A utilização
da capacidade instalada cresceu 0,1

ponto percentual e alcançou 78,1%.
Mesmo com o desempenho

positivo de agosto, os índices de
atividade estão próximos aos de
2018, ano que foi fraco para a
indústria, observa a CNI. “Os ín-
dices de faturamento, horas traba-
lhadas e utilização da capacidade
instalada seguem inferiores aos
registrados em agosto do ano pas-
sado”, aponta a pesquisa. Na com-
paração com agosto do ano passa-
do, o faturamento teve queda de
5,7%, as horas trabalhadas na pro-
dução recuaram 1,3%, e a utiliza-
ção da capacidade instalada ficou

0,2 ponto percentual menor do que
a do mesmo mês do ano passado.

Mercado de trabalho
Em agosto, o emprego au-

mentou apenas 0,1%, a massa
real de salários diminuiu 0,7%.
O rendimento médio real dos tra-
balhadores recuou 0,4% na com-
paração com julho, consideran-
do as séries com ajuste sazonal.
Em relação a agosto do ano pas-
sado, o emprego teve queda de
0,2%, a massa real de salários
encolheu 1,2% e o rendimento
médio do trabalhador caiu 0,9%.

“A expectativa é que o ritmo
atual de recuperação se mante-
nha nos próximos meses. Não
há, contudo, perspectiva de ace-
leração desse movimento, de
forma que o resultado da indús-
tria para 2019 dificilmente irá
se descolar muito do de 2018.
A indústria ainda tem estoques
em excesso e não há expecta-
tiva que a demanda se acelere
muito até o fim do ano, limi-
tando o ritmo de atividade do
setor”, explicou o economista
da CNI Marcelo Azevedo.
(Agencia Brasil)

Contratos para banda larga
cresceram 5,57% em agosto

O número de contratos de
banda larga fixa apresentou um
crescimento de 5,57% em
agosto, na comparação com o
mesmo período do ano passa-
do. Os números foram divulga-
dos  na terça-feira(1º) pela
Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) e mos-
tram que o mês de agosto de
2019 fechou com 32.500.601
contratos registrados, um au-
mento de 1.713.855 contratos
em relação a agosto de 2018.

A Claro é a empresa que
ocupa o primeiro lugar no mer-
cado, com a maior quantidade
de contratos registrados. A
empresa, de acordo com a Ana-
tel, apresentou 9.543.849 do-
micílios com contrato em
agosto, o que representa uma
fatia de 29,3% do mercado.

Em segundo lugar vem a
Vivo, com 7.295.427 domi-
cílios e 22,4% da fatia do
mercado.  Em processo de
recuperação judicial,  a Oi

ocupa a  terceira colocação
com 5.657.258 domicílios
com contratos e 17,4% do mer-
cado.

As Prestadoras de Pequeno
Porte (PPPs), empresas que
detém menos de 5% de cada
mercado de varejo de teleco-
municações em que atuam, apa-
recem com 9.195.290 domicí-
lios com contratos registrados
e 28,3% de participação no
mercado nacional.

“Em relação a agosto de

2018, o grupo das PPPs apre-
sentou o maior crescimento
quantitativo da banda larga fixa,
com um aumento de 2.248.237
contratos (32,3%). Entre as
grandes empresas, a Claro re-
gistrou aumento de 309.806
contratos (3,36%) e, por outro
lado, a Vivo e Oi apresentaram
reduções de 311.571 contratos
(4,10 %) e de 511.415 contra-
tos (8,29%), respectivamente,
no período”, informou a Ana-
tel. (Agencia Brasil)

IPC-S encerra setembro com
estabilidade de preços

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) re-
gistrou estabilidade de preços
em setembro, segundo dados di-
vulgados  na terça-feira (1º) pela
Fundação Getulio Vargas (FGV).
Em agosto, o IPC-S havia regis-
trado inflação de 0,17%.

A queda da taxa foi puxada
pelos gastos com alimentação
e com habitação. Os alimentos,
que já tinham registrado defla-
ção (queda de preços) de
0,36% em agosto, tiveram um
recuo de preços ainda mais in-
tenso (-0,67%).

Já o grupo de despesas ha-
bitação teve uma queda na taxa
de inflação, ao passar de
0,81% em agosto para 0,22%
em setembro.

Os outros seis grupos de
despesas tiveram alta na taxa:
vestuário (de -0,29% para

0,01%), saúde e cuidados pesso-
ais (de 0,18% para 0,29%), edu-
cação, leitura e recreação (de
0,13% para 0,31%), transportes
(de 0,13% para 0,16%), despesas
diversas (de -0,05% para 0,04%)
e comunicação (de 0,38% para
0,54%). (Agencia Brasil)
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A Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) do
Senado rejeitou na terça-fei-
ra (1º) três destaques apre-
sentados por partidos de opo-
sição ao relatório sobre a re-
forma da Previdência propos-
to pelo senador Tasso Jereis-
sati (PSDB-CE). O texto foi
aprovado no iníc io  da
tarde por 17 votos a 9 depois
de mais de duas horas de de-
bates. A proposta deve ser
analisada pelo plenário da Casa
ainda nesta terça-feira e para ser
seguir sua tramitação, precisa do
apoio de 49 dos 81 senadores.

Ao todo, partidos de oposi-

ção apresentaram seis destaques,
dos quais três foram rejeitados.
Entre eles, os que tratavam do
abono salarial, da aposentadoria
por invalidez e do modelo de
cálculo do benefício.  Os de-
mais foram retirados de pauta.

O senador Paulo Paim (PT-
RS) também apresentou um
voto em separado com altera-
ções mais profundas no texto
da Proposta de Emenda à Cons-
tituição. Caso fosse aprovado
seu relatório, o texto teria que
obrigatoriamente que retornar
para análise da Câmara dos De-
putados. No entanto, a propos-
ta não chegou a ser avaliada pe-

los senadores.
Das 77 emendas apresenta-

das, o relator acatou apenas uma
supressiva, para não prejudicar
o acesso à aposentadoria inte-
gral de quem recebe vantagens
variáveis vinculadas a desem-
penho no serviço público e
corrigiu a redação do trecho
que inclui os informais entre
os trabalhadores de baixa ren-
da que terão acesso ao siste-
ma especial de inclusão pre-
videnciária, com alíquotas fa-
voráveis. O texto mantém o
impacto fiscal de R$ 876,6 bi-
lhões em 10 anos. 

A previsão inicial do calen-

dário estabelecido pelo presi-
dente do Senado, Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), era que a
PEC da Previdência estaria
concluída, em dois turnos, até
o dia 10 de outubro. No entan-
to, ainda não há consenso en-
tre os parlamentares que viabi-
lize a tramitação da proposta
nesse período. 

“Temos muitas pendências.
Não há, neste momento, garan-
tia dos senadores para a data de
votação em segundo turno. Não
está definido o que poderá
acontecer”, admitiu o líder do
PSL, Major Olímpio (SP).
(Agencia Brasil)

Justiça não se omitirá
em garantir direitos

ante abusos, diz Toffoli

A Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) vai ajudar na reconstru-
ção do Museu Nacional, com
cerca de R$ 20 milhões, que
devem ser destinados ao te-
lhado e à fachada do Palácio
Paço de São Cristóvão. Um
incêndio ocorrido em 2 de
setembro do ano passado
destruiu parte do acervo do
museu e causou o desaba-
mento das lajes do prédio
histórico, que serviu de resi-
dência para a família imperial
do Brasil no Século 19.

Segundo a assessoria de
imprensa da Assembleia Legis-
lativa, os recursos serão libe-
rados após a apresentação de
um projeto básico de recons-
trução e do processo licitató-
rio para realizar o trabalho. “As
verbas serão disponibilizadas à
medida que as etapas do proje-

Alerj ajudará na reconstrução
do Museu Nacional

to forem executadas”, informa
a Alerj em nota.

A ajuda foi acertada em
uma reunião realizada  na se-
gunda-feira (30) no gabinete do
presidente da Alerj, André Ce-
ciliano (PT). Participaram do
encontro a reitora da Univer-
sidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ), Denise Pires Car-
valho, e o diretor do museu,
Alexander Kellner, além dos
parlamentares Waldeck Car-
neiro (PT) e Renan Ferreiri-
nha (PSB), que integram a Co-
missão de Ciência e Tecnolo-
gia da Alerj.

Com 201 anos, o Museu
Nacional é a mais antiga insti-
tuição científica do Brasil e
conta com um acervo vasto e
relevante, que vai da história
natural à antropologia, soman-
do mais de 20 milhões de
itens. (Agencia Brasil)

O ministro Dias Toffoli, pre-
sidente do Supremo Tribunal
Federal (STF) e do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), dis-
se  na terça-feira (1º), em Bra-
sília, que o Estado tem tendên-
cia a ser autoritário, mas que a
Justiça não vai se omitir diante
de investigações abusivas que
invadam os direitos fundamen-
tais dos cidadãos.  

“O Estado sempre tem uma
tendência de ser autoritário. O
Estado autoritário corrompe.
Instituições autoritárias cor-
rompem”, disse Toffoli durante
cerimônia no CNJ.  

 “A Justiça não vai se omitir
em dizer que houve excessos,
abusos e em garantir a cidadania
e direitos individuais”, afirmou.

As declarações foram dadas
na véspera da continuidade do
julgamento em que o Supremo
deve firmar uma tese capaz de
levar à anulação de diversas con-
denações na Lava Jato.

Nesta quarta-feira (2), o ple-
nário do STF deve voltar a dis-
cutir a necessidade de que réus
delatados tenham direito de
apresentar alegações finais de-
pois de réus delatores.

Um entendimento favorável
aos réus delatados é visto como
um dos maiores reveses da Lava
Jato. Na primeira parte do jul-
gamento, na semana passada,
houve protestos contra o novo
entendimento em frente ao Su-
premo, por parte de grupos que
defendem a operação.

Nesta terça (1º), Toffoli vol-
tou a afirmar que o Supremo
sempre “deu todo o apoio” ao
combate à corrupção. Ele reite-
rou ainda que “não são heróis,
não são pessoas individualmen-
te” que promovem o avanço na
área, “mas são as instituições
trabalhando de maneira coorde-
nada, transparente”.

“Tem que ser dito isso para
evitar lenda urbana, evitar a de-
sonestidade intelectual, para evi-
tar os oportunistas de plantão

que querem desacreditar as ins-
tituições”, afirmou o ministro.

Transparência
Toffoli discursou após a as-

sinatura de um ato normativo do
CNJ que obriga os cartórios de
todo o país a enviar automatica-
mente determinadas informa-
ções à Unidade de Inteligência
Financeira (UIF), o antigo Con-
selho de Controle de Atividades
Financeiros (Coaf).

O objetivo é facilitar a inves-
tigação de atos notariais suspei-
tos, como a compra de imóveis
em dinheiro vivo acima de R$ 30
mil, por exemplo. Com a norma,
os notários ficam obrigados a
informar “qualquer operação ou
tentativa de operação que, pelos
seus aspectos objetivos e subje-
tivos, possam estar relacionadas
às operações de lavagem de di-
nheiro ou financiamento do ter-
rorismo”.

Em seu discurso, o presiden-
te do STF defendeu a transparên-
cia nas investigações sobre
movimentações financeiras,
“para se evitar que trabalhos
importantes que têm que ser
feitos no combate à corrupção
não venham a cair depois por-
que houve atividades de gave-
ta, investigações sem transpa-
rência, investigações escon-
didas, sem acesso das pesso-
as, sem saber quem está sendo
investigado”.

Em julho, Toffoli concedeu
uma liminar (decisão provisória)
- pedida pelo senador Flávio
Bolsonaro (PSL-RJ) - e suspen-
deu todas as investigações do
país conduzidas pelo Ministério
Público com base em informa-
ções repassadas pelo Coaf a pro-
curadores sem o crivo prévio de
um juiz.

Entre os argumentos, estava
a falta de transparência no com-
partilhamento de informações.
O tema deve ser debatido no ple-
nário do Supremo em novembro.
(Agencia Brasil)

Gilmar: tese sobre alegações finais
deve se restringir à 1ª instância

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Gilmar
Mendes disse na terça-fei-
ra(1º) que já existe maioria na
Corte para que as alegações fi-
nais possam ser apresentadas
pelos delatados após os dela-
tores nos julgamentos da Lava
Jato nos casos em que o pedi-
do da defesa do réu foi feito
desde a primeira instância.

Na semana passada, por 7
votos a 3, o STF decidiu que
advogados de delatados podem
apresentar as alegações finais,

última fase antes da sentença,
após a manifestação da defesa
dos delatores. Atualmente, o pra-
zo é simultâneo para as duas par-
tes, conforme o Código de Pro-
cesso Penal (CPP). Na prática,
a maioria dos ministros enten-
deu que o delatado pode falar por
último nesta fase, mesmo não
estando previsto em lei. O en-
tendimento foi baseado no prin-
cípio constitucional do contra-
ditório e da ampla defesa.

“O voto do ministro Ale-
xandre [de Moraes] já trouxe

uma modulação, uma distinção
ao dizer que estava conceden-
do àquele que tinha arguido
desde sempre, desde a primei-
ra oportunidade na primeira
instância. Acho que essa é a
modulação passível e possível
de ser fazer”, disse Gilmar
Mendes, após participar de
sessão solene na Câmara dos
Deputados.

Segundo o ministro, a Cor-
te já formou maioria pela pro-
posta apresentada pelo minis-
t ro Alexandre de Moraes.

“Acho que essa é a decisão.
Aqueles que não fizeram o pe-
dido oportunamente [ainda na
primeira instância], deixaram
de fazê-lo. Me parece que esse
é o desenho que o ministro
Alexandre propôs e que já me-
receu 6 ou 7 votos”.

A repercussão da decisão
nos casos que estão em trami-
tação em todo o país deverá ser
decidida pela Corte na próxi-
ma sessão plenária, marcada
para esta quarta-feira, (2).
(Agencia Brasil)

Amazônia: operações do Conjunto
Norte somam R$ 6,3 milhões em multas

O Comando Conjunto Nor-
te – uma das frentes da Ope-
ração Verde Brasil – realizou
134 operações durante o primei-
ro mês na Amazônia Legal. Es-
sas ações resultaram em R$ 6,3
milhões em multas aplicadas,
além da apreensão de 3.741 me-
tros cúbicos de madeira.

A Operação Verde Brasil
é voltada para o combate aos
incêndios e crimes ambientais
na Amazônia. As ações são fei-
tas por meio de colaboração

entre as Forças Armadas e
agências governamentais e con-
taram com 5,4 mil civis e mi-
litares, além de 12 aeronaves.

Por meio de nota, o Exér-
cito Brasileiro informou que as
ações iniciais “estiveram foca-
das no levantamento e no com-
bate dos focos de incêndio,
que eventualmente ocorreram
em áreas de fronteira, em ter-
ras indígenas, em unidades fe-
derais de conservação ambien-
tal e em outras áreas dos esta-

dos da Amazônia Legal”.
Balanço divulgado na se-

mana passada pelo Ministério
da Defesa contabilizava que,
ao todo, a Operação Verde
Brasil  já  havia aplicado
um total de R$ 36,37 milhões.
De acordo com a pasta, as
multas foram aplicadas prin-
cipalmente pelo Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama) e pelo Institu-
to Chico Mendes de Conser-

vação da Biodiversidade (ICM-
Bio) por prát icas i l íci tas
como mineração e garimpo
ilegal, desmatamento e apre-
ensão de madeira. 

O governo federal decre-
tou, em 23 de agosto, a Garan-
tia da Lei e da Ordem (GLO)
Ambiental para ampliar as
equipes em atuação na Amazô-
nia - tanto para o combate ao
fogo quanto para investigação
de ilícitos nas regiões afeta-
das. (Agencia Brasil)

Witzel diz que privatização da
Cedae vai acelerar saneamento

O governador do Rio de Ja-
neiro, Wilson Witzel, disse  na
terça-feira (1°) que a privatiza-
ção de parte da Companhia Es-
tadual de Águas e Esgotos (Ce-
dae) vai permitir acelerar os in-
vestimentos em saneamento bá-
sico na região metropolitana da
capital. Segundo o governador,
seria possível injetar R$ 10 bi-
lhões em investimentos nos três
anos seguintes à privatização.

“São investimentos, nos pró-
ximos três anos a partir do lei-

lão, de mais de R$ 10 bilhões.
Além de a Cedae continuar com
receita na produção da água, que
vai dar [de] R$ 300 [milhões] a
R$ 400 milhões de lucro para
o estado, que serão investidos
também nessas comunidades”,
afirmou o governador, que pre-
tende realizar o leilão no ano
que vem, para que o estado
invista os recursos obtidos en-
tre 2021 e 2023.

Witzel afirmou que o mon-
tante obtido com a privatização

ajudaria a resolver o problema da
poluição na Baía de Guanabara e
nas lagoas da Barra da Tijuca,
além de possibilitar investimen-
tos em cidades pequenas que não
têm recursos para avançar no
saneamento, como Japeri, Mes-
quita e Queimados.

O governador falou com a
imprensa após um café da ma-
nhã com representantes do se-
tor hoteleiro e o secretário es-
tadual de Turismo, Otávio Leite.
O evento discutiu os benefícios

de reforçar o Rio como parada
para voos internacionais que che-
gam ao Brasil com outros desti-
nos, o que permitiria aumentar
o número de turistas.

“Acredito que o Rio de Janei-
ro consiga, até o final de 2022,
estar com o dobro de turistas [es-
trangeiros]. Hoje são 1,5 milhão
de turistas estrangeiros”, disse o
governador. Para ele, essas cone-
xões, chamadas  stopover, pode-
riam atrair mais turistas asiáticos.
(Agencia Brasil)

Fachin vota pela condenação de
Geddel no caso dos R$ 51 milhões

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Edson Fa-
chin votou  na terça-feira (1º)
pela condenação do ex-ministro
Geddel Vieira Lima, e de seu ir-
mão, o ex-deputado Lúcio Viei-
ra Lima, pelos crimes de lava-
gem de dinheiro e associação
criminosa.

A manifestação de Fachin,
relator do processo, foi feita no
julgamento do caso relacionado
aos R$ 51 milhões em espécie
encontrados no apartamento em
Salvador, em 2017. Pelos fatos,
Geddel está preso há dois anos.

O ministro também votou
pela absolvição do ex-assessor
de Lúcio Vieira, Job Brandão, e
do empresário Luiz Fernando
Costa Filho, sócio de uma cons-
trutora que recebeu investimen-
tos de Geddel, por entender que
os acusados não tinham conhe-
cimento da origem ilícita
dos recursos movimentados e
que o ex-assessor era apenas um
cumpridor de ordens. 

Ao votar pela condenação de
Geddel, Fachin analisou as pro-
vas obtidas pela Polícia
Federal. Segundo o ministro,
peritos encontraram fragmentos
das digitais de Geddel e Job nos
sacos de dinheiro que estavam

dentro do apartamento. 
Além disso, segundo o mi-

nistro, o doleiro Lúcio Funaro
relatou e comprovou em depoi-
mentos de delação premiada que
fez entregas de propina em di-
nheiro a Geddel. De acordo com
o delator, o repasse de
propina foi de aproximadamen-
te R$ 20 milhões, entre 2012
e 2015, quando o ex-deputado
era vice-presidente da Caixa.
Os repasses ocorriam em tro-
ca da liberação de empréstimos
a empresas interessadas em
obter os recursos e ocorreram
em hotéis, hangares de táxi-aé-
reo e no escritório de Funaro,
em São Paulo. 

Sobre a conduta de Lúcio Vi-
eira Lima, Fachin disse que o ir-
mão de Geddel ajudou na lavagem
de dinheiro ao investir em empre-
sas da família e no mercado imo-
biliário, por meio da ocultação do
valores de propina.

Após voto de Edson Fachin,
a sessão da Segunda Turma do
STF, que julga o caso, foi sus-
pensa e será retomada na
próxima terça-feira (8). 

Denúncia
A denúncia foi apresentada

ao STF pela ex-procuradora-ge-

ral da República Raquel Dodge.
Na acusação, ela sustentou que
o dinheiro apreendido seria pro-
veniente de esquemas de corrup-
ção na Caixa Econômica Fede-
ral investigados em outras ações
penais. Geddel foi vice-presi-
dente do banco. Outra parte te-
ria sido acumulada por Lúcio
Vieira Lima por meio do crime
de peculato, em que o parlamen-
tar se apropriou de parte do sa-
lário do ex-assessor parlamen-
tar Job Brandão.

Além do dinheiro encon-
trado, outros R$ 12 milhões
teriam sido lavados por Ged-
del e Lúcio por meio de inves-
timentos em imóveis de alto
padrão em Salvador, em em-
preendimentos da empresa
Cosbat, administrada por Luiz
Fernando Machado.

Defesas
Durante o julgamento, o

advogado Gamil Föppel, re-
presentante da família, disse
que Geddel está preso há dois
anos e que o Ministério Públi-
co Federal nunca se confor-
mou com a liberdade do ex-
ministro. O advogado também
criticou a perícia feita pela
Polícia Federal (PF), que não

teria seguido os trâmites le-
gais ao encontrar fragmentos
de digitais de Geddel em um
saco de plástico que continha
dinheiro.

“Tenho absoluta certeza
que, se respeitadas as regras
processuais, não há outra al-
ternativa senão absolver todos
os réus de todas as imputa-
ções que foram são feitas”,
afirmou.

A defesa de Job Brandão
disse que ele não tinha cons-
ciência da ilicitude do dinhei-
ro movimentado pela família
de Geddel. Segundo o advoga-
do, Brandão era somente um
cumpridor de ordens ao rece-
ber recursos em dinheiro ou
guardá-los.

A defesa do empresário
Luiz Fernando Machado da
Costa Filho afirmou que ele
não tinha ciência da procedên-
cia ilícita dos recursos que fo-
ram aplicados pela família na
empresa. Segundo o advogado
César Faria, o empresário,
quando recebeu dinheiro em
espécie, registrou os valores
na contabilidade da empresa e
depositou no banco, não ten-
do intenção de ocultá-los. 
(Agencia Brasil)
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Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0004831-84.2011.8.26.0009 A MMª. Juíza de Direito da 2ª
Vara Cível - Foro Regional IX- Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Márcia de Souza Donini Dias Leite,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao REGINALDO DE OLIVEIRA, CPF 001.801.956-03, que foi ajuizada
Ação de Cobrança pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ORLEANS, objetivando a procedência da ação e a
condenação do Réu ao pagamento de R$ 8.218,12, referente às despesas condominiais não pagas de 09.11.2009
a 07.04.2011, que atualizada monetariamente, com aplicação de multa convencional, juros moratórios de 1%
ao mês, valor esse a ser devidamente atualizado até o pagamento, acrescidos de juros, demais cominações
contratuais, custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se o Réu em lugar ignorado e
incerto foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de revelia, gerando a presunção de
veracidade dos fatos afirmados na inicial, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. 01 e 02/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0029273-57.2019.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ADRIANA
BORGES DE CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA, que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por São Sabas Ensino de 1º e 2º
Grau S/C Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 12.800,14, devidamente atualizada, sob pena
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 11 de setembro de 2019. 01 e 02/10
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Editora Ática S.A.
CNPJ/MF nº 61.259.958/0001-96 - NIRE 35.300.314.093

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02 de Outubro de 2019
1. Data, Hora e Local: Realizada em 02/10/2019, às 17 h, na sede da Editora Ática S.A. (“Companhia”), localizada em SP/SP, na 
Avenida das Nações Unidas, 7221, 3º andar, setor A, Pinheiros. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do 
artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 conforme alterada (“LSA”), em decorrência da presença da acionista representando a totalidade 
do capital social da Companhia, conforme assinaturas na Lista de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Carlos 
Alberto Bolina Lazar. Secretário: Cesar Augusto Silva. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia. 
5. Deliberações: Inicialmente, cumpre consignar que a acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia autorizou 
a lavratura da ata em forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo 
130, §§ 1º e 2º da LSA. A única acionista da Companhia aprovou, sem quaisquer reservas ou ressalvas: (i) a redução do capital social 
da Companhia, por considerá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 da LSA, no valor de até R$ 700.000.000,00, com o consequente 
cancelamento de até 700.000.000 de ações representativas do capital social da Companhia detidas pela acionista única, ao valor de 
R$ 1,00 por ação. Uma vez verificada a eficácia da redução de capital ora deliberada, nos termos do item (ii) abaixo, a acionista única 
será restituída mediante a entrega de bens ou direitos de titularidade da Companhia à época, em valor patrimonial correspondente 
ao valor da redução de capital; (ii) consignar que a eficácia da deliberação de restituição de parte do capital social para a acionista 
da Companhia fica condicionada (a) à publicação da presente ata antes de seu respectivo registro perante a Junta Comercial do 
Estado de São Paulo; e (b) ao decurso do prazo de 60 dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido 
apresentada pelos credores quirografários, nos termos do artigo 173, §1º, da LSA, oposição à essa deliberação ou, se tiver havido 
oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial; e (c) à realização de nova Assembleia Geral da Companhia que 
deverá confirmar a redução de capital, determinar o valor da redução de capital até o limite máximo indicado no item (i) acima, 
indicar quais bens e ativos da Companhia serão entregues à acionista única em decorrência da redução de capital ora deliberada e, 
por fim, aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir a redução de capital e o correspondente 
cancelamento de ações de emissão da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a se tratar, foi encerrada esta Assembleia 
Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e pela acionista 
presente. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Carlos Alberto Bolina Lazar. Secretário: Cesar Augusto Silva. Acionista: Somos Sistemas 
de Ensino S.A. (p. Carlos Alberto Bolina Lazar e Cesar Augusto Silva). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro 
próprio. São Paulo, 02 de outubro de 2019. Mesa: Carlos Alberto Bolina Lazar - Presidente; Cesar Augusto Silva - Secretário.  

BLOCKC - Tecnologia e Gestão S.A. - Constituição
Extrato da Ata de Assembléia Geral de Constituição de 31.01.2019

Data, hora, local: 31.01.2019, 9hs, Rua Padre João Manoel, 222 - parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos subscritores. Mesa: Pre-
sidente: Carlos de Mathias Martins Junior, Secretária: Aline de Menezes Santos. Deliberações aprovadas: 1. Constituição de sociedade 
de ações de capital fechado, sob a denominação BLOCKC - Tecnologia e Gestão S.A., com sede e foro em São Paulo/SP. 2. O capital social 
que será de R$ 1.182,00, dividido em 1.182 de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas nes-
te ato e data em moeda corrente nacional, conforme Boletim de Subscrição: Ecoinvest Assessoria - Desenvolvimento e Participações Ltda. - 
740 ações; Silvia Brasil Coutinho - 150 ações; Neo-Alfa Serviços de Inovação e Participações EIRELI - 132 ações; Adelino Ricardo Jacintho 
Esparta - 60 ações; Bruno Costa Barino - 25 ações; Aline de Menezes Santos - 25 ações; Melissa Sawaya Hirschheimer - 25 ações; Marcelo 
de Camargo Furtado - 25 ações. Total: 1.182 ações. 3. Redação do Estatuto Social.  4. A emissão de 1 bônus de subscrição nominativo, no 
valor unitário de R$ 555.000,00 correspondente à emissão de ações da Companhia (“Novas Ações”) nas condições e montantes adiante de-
talhados: (a) O Bônus de Subscrição ora emitido, de nº 001, será subscrito por Bengt Joakim Moller. (b) Nos termos do artigo 171, §3º da Lei 
das S.A., os demais acionistas renunciam ao exercício do direito de preferência para subscrição do Bônus de Subscrição. (c) O Bônus de Subs-
crição será exercido de acordo com as condições constantes Certifi cado de Bônus de Subscrição, e terá as seguintes características: (i) Nú-
mero e espécie das Novas Ações a serem emitidas em decorrência do exercício do Bônus de Subscrição: O Bônus de Subscrição de nº 001 
outorgará ao seu titular o direito de subscrever 132 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia; (ii) Prazo 
de Exercício do Bônus: O direito de subscrição decorrente do Bônus de Subscrição somente poderá ser exercido pelo titular (a) de 31.01.2021, 
e, a partir de então, a qualquer momento até 31.01.2024, não se admitindo o exercício parcial nem o exercício em data posterior às antes de-
fi nidas; ou (b) caso ocorra algum evento de liquidez, conforme detalhado no respectivo Certifi cado de Bônus de Subscrição; (iii) Preço de Emis-
são das Novas Ações: O preço de emissão das Novas Ações será de R$ 1,00 para cada ação ordinária emitida pela Companhia. (iv) Convo-
cação de Assembléia para deliberar o aumento de capital. Caso recebida notifi cação informando sobre o exercício do direito à subscrição 
contido no Bônus de Subscrição, a Companhia estará obrigada a, no prazo máximo de 30 dias, convocar assembleia geral para deliberar so-
bre o aumento de capital, de forma a permitir ao detentor do Bônus de Subscrição o exercício de seu direito. (v) Condições da Integralização 
das Novas Ações: As Novas Ações deverão ser integralizadas no ato de suas subscrições, com recursos próprios, em moeda corrente nacio-
nal, pelo titular do direito de subscrição decorrente do Bônus de Subscrição. 5. Eleger: Carlos de Mathias Martins Junior, RG 10.773.380 SSP/
SP, CPF 134.499.018-50 - Diretor Presidente, Adriano Augusto Nunes Pereira da Silva, RG 15.388.383 SSP/SP, CPF/MF 074.132.758-99 - Di-
retor de Operações e Adelino Ricardo Jacintho Esparta, RG 9.791.325 SSP/SP, CPF 093.790.338-85 - Diretor sem designação específi ca, to-
dos brasileiros e residentes em São Paulo/SP, os quais declararam não estar impedidos de exercer atividades mercantis. Os Diretores ora 
eleitos não receberão remuneração pelo exercício de suas funções. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 31.01.2019. Acionistas: Ecoin-
vest Assessoria - Desenvolvimento e Participações Ltda., Silvia Brasil Coutinho, Neo-Alfa Serviços de Inovação e Participações EIRELI, Ade-
lino Ricardo Jacintho Esparta, Bruno Costa Barino, Aline de Menezes Santos, Marcelo de Camargo Furtado e Melissa Sawaya Hirschheimer. 
Aline de Menezes Santos - OAB/SP 161.225. JUCESP NIRE 3530053783-1 em 26.06.19. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PAYMENTS HOLDING S.A. - CNPJ nº 26.917.126/0001-19 - NIRE nº 35300504879
Ata de Assembleia Geral Ordinária

1. Data, Horário e Local: Em 29 de abril de 2019, às 17:00 horas, na sede social da Payments Holding S.A. (“Companhia”), localizada na cidade 
de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 585, Bloco B, 3º andar, conjuntos, 31/32, Alphaville, CEP 06454-000. 2. Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do §4° do Artigo 124 da Lei n° 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos 
acionistas da Companhia, conforme se verifi ca pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Composição da Mesa: Presidente: Paulo 
Renato Della Volpe; Secretário: Alexandre Ferrari. 4. Ordem do Dia e Deliberações: As matérias da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária 
foram colocadas em votação. Pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, representando a totalidade das ações ordinárias de emissão 
da Companhia, e sem reservas, foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Registrar que a ata que se refere à presente Assembleia será 
lavrada na forma de sumário e publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o § 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 
4.2. Aprovar, depois de examinados e discutidos, o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, todos relativos ao 
exercício social encerrado em 31.12.2018, cujas cópias autenticadas serão arquivadas na JUCESP juntamente com esta Ata, nos termos do inciso 
II, do artigo 294 da Lei nº 6.404/96. 4.3 Deixar de eleger os membros do Conselho Fiscal por não ter sido formulado o pedido de que trata o artigo 
161, §2º da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, 
a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Barueri, 29 de abril de 2019. Assinaturas: Paulo Renato Della Volpe 
– Presidente da Assembleia; Alexandre Ferrari - Secretário da Assembleia; Acionistas: Alexandre Ferrari, Paulo Renato Della Volpe, Jose Carvalho 
Junior, Eduardo Kisahleitner, Fabio Agostinho Cabral Fonseca. Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. Alexandre 
Ferrari - Secretário.  JUCESP nº 500.116/19-2 em 17/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PAM JR Participações e Empreendimentos S.A. - CNPJ/MF nº 19.374.544/0001-41 - NIRE nº 35300460065
Ata de Assembleia Geral Ordinária

1. Data, Horário e Local: Em 29 de abril de 2019, às 16:00 horas, na sede social da PAM JR Participações e Empreendimentos S.A. 
(“Companhia“), localizada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 585, Bloco B, conjunto 31/32, Edifício Padauri, 
Alphaville, CEP: 06454-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, 
tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se verifi ca pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 3. 
Composição da Mesa: Presidente: Alexandre Ferrari; Secretária: Patricia Luiza Broilo. 4. Ordem do Dia e Deliberações: As matérias da Ordem do 
Dia da Assembleia Geral Ordinária foram colocadas em votação. Pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, representando a totalidade 
das ações ordinárias de emissão da Companhia, e sem reservas, foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Registrar que a ata que se refere à 
presente Assembleia será lavrada  na forma de sumário e publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o § 1º do Artigo 
130 da Lei nº 6.404/76. 4.2. Aprovar, depois de examinados e discutidos, o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018. 4.3. Deixar de eleger os membros do Conselho Fiscal por não ter sido 
formulado o pedido de que trata o artigo 161, § 2º da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e 
lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Barueri, 29 de abril de 2019. 
Assinaturas: Alexandre Ferrari - Presidente da Assembleia; Patricia Luiza Broilo - Secretária da Assembleia. Acionistas: Rosemarie Schalldach, São 
Paulo Bank Participações Ltda (p. Marcus Schalldach), Payments Holding S.A. (p. Alexandre Ferrari). Declaro que a presente confere com o original 
lavrado em livro próprio. Patricia Luiza Broilo - Secretária. JUCESP nº 500.111/19-4 em 17/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AÇOBRIL COMERCIAL DE AÇO LTDA
CNPJ: 54.595.129/0001-19 NIRE: 35203184547

Ata de Reunião de Sócios para Redução de Capital Social
Data/Hora e Local: 27/09/2019, 10 hs, na sede da sociedade, na Rodovia Fernão Dias, 14591, Km 86,27, Parque Edu Chaves, CEP 
02283-000, São Paulo/SP. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no 

-
to. Presentes: Patricia Servilha, brasileira, divorciada, empresária, RG/SSP/SP 11.243.580-4 e CPF 087.003.598-31, residente e 
domiciliada na Rua Edson, 621, Apartamento 102, Bairro Campo Belo, CEP 04618-032, São Paulo/SP, e Rebeca Servilha, brasi-
leira, divorciada, empresária, RG/SSP/SP 11.243.579-8 e CPF 063.723.598-39, residente e domiciliada na Rua Dom Rosalvo, 140, 
Apartamento 61, Bairro Alto de Pinheiros, CEP 05442-030, São Paulo/SP. Ordem do Dia: Consoante à cláusula IV do contrato social, 
os sócios resolvem reduzir o capital social de R$ 56.000.000,00 para R$ 20.000.000,00, com redução de R$ 36.000.000,00, consi-
derando que o valor atribuído ao capital social se tornou excessivo em relação ao objeto da sociedade, nos termos do artigo 1.082, 
inciso II do Código Civil, assim o capital social passará a ser de R$ 20.000.000,00. Dessa forma, declara ainda que, conforme 
disposto no artigo 1.084 do Código Civil, que a redução do capital social será realizada restituindo-se parte do valor das quotas 
aos sócios, na proporção da participação de cada um no capital social. Deliberação Tomada por Unanimidade e sem Qualquer 
Restrição: Após exame e discussão da matéria, os sócios por unanimidade e sem reservas ou quaisquer restrições, aprovam a 
redução do capital social por este se apresentar excessivo em relação ao objeto da sociedade. Encerramento e Aprovação da Ata: 
Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por 
todos os sócios presentes. Rebeca Servilha: Presidente; Patricia Servilha: Secretário. São Paulo, 27/09/2019.

STARTUP FARM INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ nº 22.921.800/0001-88 - NIRE 35.300.480.082
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Os acionistas representando a totalidade do capital social da STARTUP FARM INVESTIMENTOS S.A., 
sociedade por ações de capital fechado com sede na Rua Francisco Leitão, nº 258, Cerqueira Cesar, 
CEP 05414-020, São Paulo/SP, CNPJ nº 22.921.800/0001-88 e atos constitutivos arquivados perante 
a JUCESP sob o NIRE 35.300.480.082 (“Companhia”), informam, a quem possa interessar, que 
aprovaram, em 31/07/2019: i) a redução do capital social da Companhia, nos termos do artigo 173 da 
Lei nº 6.404/76, de R$ 4.408.360,00 (quatro milhões, quatrocentos e oito mil, trezentos e sessenta 
reais), para R$ 3.602.731,33 (três milhões, seiscentos e dois mil, setecentos e trinta e um reais e trinta 
e três centavos), uma redução de R$ 805.628,67 (oitocentos e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais 
e sessenta e sete centavos), mediante o cancelamento de 3.055 (três mil e cinquenta e cinco) ações 
ordinárias nominativas de emissão da Companhia, em razão do mesmo mostrar-se excessivo em relação 
ao seu objeto social, sendo que os acionistas esclarecem que a redução de capital ora aprovada está 
condicionada ao decurso do prazo de 60 (sessenta) dias para a oposição dos credores, contado a partir 
da data desta publicação, nos termos do artigo 174 da Lei nº 6.404/76; e ii) a mudança da denominação 
social da Companhia, que passará a denominar-se FF1 PARTICIPAÇÕES S.A.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

ATILA OLIVEIRA GALVÃO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO QUIMICO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/11/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE SALVADOR MARCELINO GALVÃO E DE MARIA DO CARMO DOS SANTOS GALVÃO.
LILIANE DE JESUS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO TECNICA DE RADIOLOGIA,
NASCIDA EM LAURO DE FREITAS, BA NO DIA (07/07/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL ROSA DOS SANT OS E DE LUCIENE MARIA DE
JESUS.

JORGE APARECIDO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESTAMPADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/02/1960), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE VALMIRA ROSA DA SILVA. LAURA TEREZINHA DE SALES,  ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO CUIDADORA DE IDOSOS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/09/
1964), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE MANUEL DE
SALES E DE TEREZINHA MARIA DE SALES.

RUSTON MARCUSSO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SUPOR TE, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/06/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE EDVALDO MARCUSSO E DE ELCI DE JESUS SOUZA MARCUSSO. MONICA
DO NASCIMENTO ROCHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/08/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA E DE APARECIDA LUCIA DO
NASCIMENTO ROCHA.

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO METALURGICO,
NASCIDO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (21/01/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JURACY  DOMINGOS DOS SANTOS E DE NILDA
FERREIRA DOS SANTOS. ANGÉLICA  NARCIZO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/07/1985), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JUVENAL MIRANDA DOS SANTOS E
DE MARIA DE FATIMA NARCIZO.

MARCELO RODRIGUES DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AGENTE DE CORREIO,
NASCIDO EM GUARULHOS, SP NO DIA (14/04/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE SERGIO RODRIGUES DE SOUZA E DE AURICEIA GUIMARÃES DE
SOUZA. ANA PAULA DA CONCEIÇÃO ENEDINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE
SOCIAL, NASCIDA EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (30/11/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO
PAULO, SP, FILHA DE SEVERINO DOS RAMOS ENEDINO E DE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
ENEDINO.

ANDERSON DIAS DE MELO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (21/02/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE CICERO ROCHA DE MELO E DE CELINA DIAS DE MELO. VIVIANE PEREIRA DE
CARVALHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE TESOURARIA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (17/04/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ADELIA PEREIRA DE CAR VALHO.

THEIGOR LEAL DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/02/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ISRAEL JOSE DA SILVA E DE MARIA JOSE LEAL DA SILVA. ELIZANGELA
RIBEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM SANTO ANDRÉ, SP
NO DIA (01/11/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA MAUÁ, SP, FILHA DE PEDRO RIBEIRO E DE IRACY
DE LIMA RIBEIRO.

IVO ISIDIO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENCARREGADO ELETRICISTA PREDIAL,
NASCIDO EM RECIFE, PE NO DIA (23/05/1955), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE SEBASTIÃO ISIDIO DA SILVA E DE JOSEFA MARIA DA SILVA. MARIA JOSÉ
DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM SÃO LOURENÇO
DA MATA, PE NO DIA (18/09/1955), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA E DE GERTRUDES MARIA DE OLIVEIRA.

RICARDO RACICKAS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ELETRICISTA DE AUTOS, NASCIDO
EM OSASCO, SP NO DIA (18/07/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOÃO RACICKAS E DE TERESA MALVEZZI RACICKAS. JOSEANE ALVES ALENCAR,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/
03/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE UBIRATAN
ALMEIDA ALENCAR E DE NAIR ALVES ALENCAR.

KAUAN FERNANDO MEDEIROS BATISTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SUPERVISOR
DE LOJA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/07/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FABIO FERNANDO BATISTA E DE FABIA CABRAL DE
MEDEIROS. PAOLA  DANIELA COUTINHO DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
SUPERVISORA DE LOJA, NASCIDA EM ITAQUAQUECETUBA, SP NO DIA (04/07/1999), RESIDENTE
E DOMICILIADA ITAQUAQUECETUBA, SP, FILHA DE LINDOMAR ALVES DE ALMEIDA E DE SIMONE
COUTINHO DE ALMEIDA.
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1014873- 
91.2014.8.26.0100 (USUC 210) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda,MM.Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, 
do Foro Central Cível,da Comarca de SÃO PAULO, do Estado 
de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
Salvador Pardini, Agnese Pardini, José Antônio da Matta, Inez 
Francischini da Matta, Antônio Comotti, Rolando Pardini, Elisa 
Pignatari Pardini, também conhecida como Elisa Pardini, 
George Lopes de Oliveira, Marília Alencar de Oliveira, réus 
ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem 
como seus cônjuges,se casados forem,herdeiros e/ou suces-
sores, que Nilza Carpi, Ana Cristina Fortis Carpi, Odair Carpi, 
Marina Fernandes Carpi,Otávio Carpi,Carmen de Castro Carpi 
e Eduardo Carpi, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua 
Taufik Kurban,nº50,Vl.S.Pedro,26°Subdistrito de Vila Prudente 
- São Paulo SP, com área de 160,00 m², contribuinte nº 
117.324.0005-8,alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal.Estando em termos,expede-se o presente edital para ci-
tação dos supramencionados para que,no prazo de 15 (quin-
ze)dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.         [1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1047114-45.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Andréa Galhardo Palma,na forma da Lei,etc. FAZ SABER a(o) 
MARLENE MOREIRA PEREIRA,Brasileiro,que lhe foi propos-
ta uma ação de Consignação Em Pagamento por parte de 
Sonia do Rosario Cunha, objetivando seja julgada procedente, 
autorizando o depósito em consignação no valor de R$248,63. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,foi determi-
nada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
conteste a ação ou levante a quantia depositada, sob pena de 
serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em 
caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 29 de julho de 2019.                     [1,2] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO Nº 1096974-49.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christina Agostini Spadoni, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar 
que neste Juízo tramita a ação de Outros Procedimentos de 
Jurisdição Voluntária movida por Carlos Roberto de Souza 
Vasconcelos e Camila Matos dos Santos,por meio da qual os 
requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do 
casamento. O presente edital é expedido nos termos do artigo 
734, § 1º do CPC,alegando em síntese que : os requerentes 
contraíram matrimônio em 26 de fevereiro de 2011, tendo 
adotado o regime da comunhão parcial de bens.Na época do 
casamento o casal não buscou nenhuma informação sobre o 
regime de bens que adotariam ao contrair o matrimônio, por 
isso seu entendimento sobre o alcance de cada um dos 
regimes de bens era pouco.Hoje cada um dos cônjuges 
exerce atividades de natureza diferente.A natureza das 
atividades da mulher traz incerteza e preocupação para o 
marido , que por ter conhecimento dos problemas econômicos 
que o país atravessa, teme que em algum momento o empre-
endimento da mulher possa comprometer os bens que ambos 
venham a adquirir após o casamento.Assim motivados,os 
requerentes pretendem alterar o regime de bens , passando 
da atual comunhão parcial de bens para a separação total de 
bens.. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 23 de maio de 2019                                    [01,02] 

PROCESSO Nº1003314-07.2018.8.26.0001 EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇãO DE Pedro Renan Esteves Pozzer, REQUERIDO POR Clarisse dos Reis Esteves e BENEDITO ROBERTO 
GARCIA POZZER- PROCESSO Nº1003314-07.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcia Mayumi Okoda Oshiro, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 28/03/2019, foi decretada 
a INTERDIÇÃO de PEDRO RENAN ESTEVES POZZER, RG. 55.770.200-8, CPF 512.385.108-92, declarando-o(a) 
relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, que afetará tão somente os atos relacionados aos direitos 
de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), por tratar-
e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). CLARISSE DOS REIS ESTEVES. O presente edital 
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS.                                                   [02] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE FÁBIO MASUDA TOTIS, 
REQUERIDO POR IVONE MIDORI MASUDA - PROCESSO Nº 
1011224-16.2017.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara da Família e Sucessões,do Foro Regional III-Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Aurélio Pelegrini de 
Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 11/01/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de 
FÁBIO MASUDA TOTIS, CPF 321.716.498-95, declarando-
o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 
da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter 
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Ivone Midori Masuda. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, 
e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 02 de maio de 2019.                      [02] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE EMICO ISHIMINE, REQUERIDO 
POR NILCE MIYUKI ISHIMINE - PROCESSO Nº1024296-
76.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da 
Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). CAIO SALVADOR FILARDI, na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhe-
cimento tiverem que, por sentença proferida em 04/12/2018, foi 
decretada a INTERDIÇÃO de EMICO ISHIMINE, CPF 247.113.358-
46, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como 
CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Nilce 
Miyuki Ishimine, CPF: 047.862.168-01 e RG: 13.504.730-4. O 
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de 
dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e pas-
sado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de abril de 2019.   [02] 
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Jornal
ODIASP

Maior livraria flutuante do
 mundo está no Rio de Janeiro

São Paulo, quarta-feira, 2 de outubro de 2019 Nacional
Jornal O DIA SP

Página 5

O navio Logos Hope, con-
siderado a maior livraria flutu-
ante do mundo, com seus 132,5
metros de comprimento e nove
andares, vai permanecer anco-
rado no Píer da Praça Mauá,
zona portuária da capital flumi-
nense, até o próximo domingo
(6). A embarcação chegou ao
Rio de Janeiro no último dia 18,
vinda de Santos (SP), onde fi-
cou ancorada no mês de agos-
to, depois de visitar a Argenti-
na.

O navio pertence à organi-
zação internacional cristã Good

Books for All Ships (GBA
Ships), sediada na Alemanha,
que já teve outros três navios
livrarias com os quais come-
çou a navegar na década de
1970. Atualmente, apenas o
Logos Hope percorre o mundo
oferecendo aos visitantes cin-
co mil títulos em inglês e por-
tuguês, no total de 800 mil li-
vros, divididos entre literatura
infantil, culinária, ciência, ho-
bbies, autoajuda, liderança, di-
cionários, literatura cristã, en-
tre outros segmentos literários.
Há alguns títulos também em

espanhol.
Para adquirir um livro, a

pessoa pode pagar em dinhei-
ro, no caso do Brasil em reais,
ou em cartão de crédito com
bandeira internacional Visa ou
Mastercard.

A livraria funciona no quar-
to piso da embarcação, onde há
também uma cafeteria. A tripu-
lação é formada por 400 pesso-
as de 60 países, que ficam em-
barcadas por cerca de dois
anos.

A coordenadora de Projetos
do Logos Hope, Raquel Mene-

zes, disse que nos demais an-
dares há uma escola para filhos
dos tripulantes voluntários,
além de escritórios, cabines,
cozinha e uma clínica médica.
“É uma verdadeira cidade aqui
dentro”, disse Raquel Mene-
zes. “É realmente uma casa. As
pessoas moram aqui”, acres-
centou.

Não é preciso agendamento
prévio para visitar o navio livra-
ria. O horário de funcionamen-
to é de terça-feira a quinta-fei-
ra, das 10h às 20h; sexta e sába-
do, das 10h às 21h; e, no do-

mingo, das 14h às 21h. A entra-
da custa R$ 5, mas adultos com
mais de 60 anos e crianças me-
nores de 12 anos acompanha-
das por um adulto não pagam.

Neste domingo (6), a equi-
pe internacional do navio apre-
sentará, em português, a peça
infantil O Leão, a Feiticeira e o
Guarda-roupa, em duas ses-
sões, às 14h30 e às 18h30. A
peça é recomendada para mai-
ores de 7 anos de idade. Os in-
gressos custam R$ 20.

Além de trabalharem na em-
barcação, os tripulantes saem

do navio para oferecer ajuda a
organizações locais que desen-
volvem projetos em comunida-
des carentes.

Esta é a primeira visita do
Logos Hope ao Brasil. A última
vez que um dos navios livrari-
as esteve no país foi há 28
anos. Depois do Rio de Janei-
ro, o Logos Hope visitará Vitó-
ria (ES), Salvador (BA) e Be-
lém (PA), retornando a seguir
para o Caribe, onde ficou du-
rante 12 meses, em 2017. De lá,
rumará para a Europa. (Agen-
cia Brasil)
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REC BRASÍLIA S.A.
CNPJ 08.771.864/0001-19 - NIRE 35300341236

Relatório da Administração Relatório da AdministraçãoRelatório da Administração

Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de reais

Notas explicativas às demonstrações financeiras

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatútarias, submetemos á apreciação de V.sas., as Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2018. Campinas(SP), 15 de abril de 2019.  A Diretoria

DIRETORIA
Tomaz Alexandre Vitelli

Diretor Presidente
Nanci Apfelbaum

Contadora - CRC 1SP217.139/O-5

Controladora Consolidado
Ativo 2018 2017 2018 2017
 Circulante 
 Caixa e equivalentes de caixa 1 16 66 129
 Estoque de lotes a comercializar - - 80.152 76.507
 Impostos a recuperar 15 18 28 28
 Outros créditos - - 9 3

16 34 80.255 76.667
Não Circulante 
 Investimento em controlada 54.485 55.424 - -
 Imobilizado - - 177 11
 Intangível - - - -

54.485 55.424 178 11
Total do Ativo 54.501 55.458 80.433 76.678

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio liquido 2018 2017 2018 2017
 Circulante
 Fornecedores - 2 27 161
 Obrigações tributárias - 5 6
 Outras contas a pagar - - 54 47

- 2 86 214
 Não Circulante
 Empréstimos e fi nanciamentos 12 - 2.752 -
 Debêntures - - 17.545 14.978

12 - 20.297 14.978
Total do passivo 12 2 20.383 15.192
Patrimônio líquido
 Capital social 85.535 85.485 85.535 85.485
 Reservas de capital (29.103) (29.103) (29.103) (29.103)
 Prejuízos Acumulados (1.943) (966) (1.943) (966)
 Adiantamentos para futuro 
aumento de capital - 40 - 40
Total do patrimômio líquido 54.489 55.456 54.489 55.456
 Participação dos acionistas não 
controladores - - 5.561 6.030
Total do passivo e patrimônio 
líquido 54.501 55.458 80.433 76.678

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de reais

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Fluxo de caixa das atividades 
operacionais 
Prejuízo do exercício (968) (521) (1.428) (768)
Resultado da equivalência patrimonial 934 455 - -
Depreciação/amortização do imobilizado/
intangível - - 7 2
Juros sobre debêntures - - 390 96
Ajustes distribuídos Lucros -
Variações nas contas de ativo e 
passivo
 Lotes a comercializar, líquido da 
capitalização de depreciações
 Outros créditos - - (6) 2
 Impostos a recuperar (0) (1) - -
 Imóveis destinados a venda - (2.163) (7.932)
 Fornecedores (2) 2 (136) (389)
 Obrigações tributárias (0) (1) (1) (61)
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias - - 6 3
Caixa líquido consumido pelas 
atividades Operacionais (37) (66) (3.331) (9.047)
Fluxo de caixa das atividades de 
investimentos
Investimento em controladas
Aquisição em imobilizado - - (174) (3)
Caixa líquido consumido nas 
atividades de investimento - - (174) (3)
Fluxo de caixa das atividades de 
financiamento 
Aumento de capital 50 40 50 40
Adiantamento para futuro aumento de 
capital (40) 40 (40) 40
Redução de capital - - - (4.700)
Mútuos 12 - 2.752 -
Emissão de Debêntures - - 680 13.624
Caixa líquido proveniente das 
atividades de financiamento 22 80 3.443 9.004
Aumento líquido de caixa e equivalente 
de caixa (15) 14 (63) (46)
Caixa e equivalentes de caixa no inicio 
do exercicio 16 2 129 175
Caixa e equivalente de caixa no fi nal do 
exercicio 1 16 66 129
Aumento (Redução) líquido de caixa e 
equivalente de caixa (15) 14 (63) (46)

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de dezembro 
2017 e 2016 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receitas (despesas) operacionais
 Despesas gerais e administrarivas (35) (67) (790) (400)
 Despesas com pessoal - - (244) (205)
 Despesas tributárias - - (67)
 Resultado da equivalência patrimonial (934) (455) - -
 Outras receitas e despesas, líquidas - - - -
Prejuízo operacionais  Antes do 
resultado financeiro (968) (523) (1.034) (673)

 Receitas fi nanceiras - 1 - 4
 Despesas fi nanceiras - - (394) (100)
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL (968) (521) (1.428) (768)
Provisão para IRPJ/CSLL - - - (1)
Prejuízo do exercício (968) (521) (1.428) (769)
Atribuível a:
 Acionistas controladores - - (968) (521)
 Acionistas não controladores - - (460) (248)

- - (1.428) (769)

Demonstração das Mutações do Patrimônio liquido - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de reais
Reservas de capital

Capital 
social

Ajuste de avaliação 
patrimonial

Prejuízos 
acumulados AFAC

Patrimônio 
Líquido

Participação não 
controladores Total

Em 31 de Dezembro de 2016 98.347 (29.103) (8.647) - 60.597 7.798 68.395
Aumento de capital 40 - - - 40 - 40
Redução de capital (12.902) - 8.202 - (4.700) - (4.700)
Aumento de capital em investida - - - - - (1.551) (1.551)
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - 40 40 - 40
Reversão de dividendos não pagos - - - - - 31 31
Prejuízo do Exercício - - (521) - (521) (248) (769)
Em 31 de Dezembro de 2017 85.485 (29.103) (966) 40 55.456 6.030 61.486
Aumento de capital 50 - - 50 - 50
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - (40) (40) - (40)
Ajustes exercícios anteriores - - (9) - (9) (9) (18)
Prejuízo do exercício - - (968) - (968) (460) (1.428)
Em 31 de Dezembro de 2018 85.535 (29.103) (1.943) - 54.489 5.561 60.050

1. Contexto operacional - A REC Brasília S.A. (“Companhia” ou 
“Controladora”) e a sua controlada Orimi S.A. (referidas em conjunto como 
“Consolidado”), integrantes das demonstrações fi nanceiras individuais 
e consolidadas, são companhias na forma de sociedade anônima de 
capital fechado domiciliada no Brasil. As Companhias tem sede na cidade 
de Campinas. As demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas 
da Companhia abrangem a Companhia e sua subsidiária Orimi S.A., 
cuja participação detida em 31/12/2018 e 31/12/2017 era de 67%. A 
Companhia, através de sua controlada, tem como atividade preponderante 
o futuro desenvolvimento de loteamento residencial no Distrito Federal. A 
Companhia tem como objeto social: (i) a compra e venda, administração 
e gerenciamento de bens imóveis; (ii) a locação de bens imóveis de sua 
propriedade para terceiros; (iii) o controle, a participação e a administração 
de sociedades não fi nanceiras, e (iv) a prática de demais atos correlatos 
ao seu objeto social. 2. Resumo das principais políticas contábeis - 
2.1 Base de preparação - As demonstrações fi nanceiras individuais e 
consolidadas foram preparadas, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que incluem as práticas contábeis emanadas da 
Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 alteradas pela Lei nº 
11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09 e os pronunciamentos, orientações e 
instruções emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
deliberados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), incluindo 
a Orientação OCPC 04 - Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às 
Entidades de Incorporação Imobiliária Brasileira - no que diz respeito ao 
reconhecimento de receitas e respectivos custos e despesas decorrentes 
de incorporação imobiliária durante o andamento da obra (método da 
porcentagem completa - “POC”). 2.2. Consolidação - a. Demonstrações 
financeiras consolidadas: As seguintes políticas contábeis são aplicadas 
na elaboração das demonstrações fi nanceiras consolidadas. Controladas: 
Controladas são todas as entidades nas quais a Companhia tem o poder 
de determinar as políticas fi nanceiras e operacionais, tem a capacidade 
de auferir benefícios e está exposta aos riscos de suas atividades, 
geralmente acompanhada de uma participação de mais do que metade 
dos direitos a voto (capital votante). A existência e o efeito de possíveis 
direitos a voto atualmente exercíveis ou conversíveis são considerados 
quando se avalia se a Companhia controla outra entidade. As controladas 
são integralmente consolidadas a partir da data em que o controle é 
transferido para a Companhia. A consolidação é interrompida a partir da 
data em que o controle termina. Transações entre companhias, saldos e 
ganhos não realizados em transações entre controladas e a Companhia 
são eliminados. Os lucros (prejuízos) não realizados, quando aplicável, 
também são eliminados, a menos que a operação forneça evidências de 
uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das 
controladas e controladas em conjunto foram aplicadas de maneira uniforme 
e são alteradas quando necessário para assegurar a consistência com as 
políticas adotadas pela Companhia. Transações com participações de 
não controladores: A Companhia trata as transações com participações 
de não controladores como transações com proprietários de ativos. Para 
as compras de participações de não controladores, a diferença entre 
qualquer contraprestação paga e a parcela adquirida do valor contábil dos 
ativos líquidos da controlada é registrada no patrimônio líquido. Os ganhos 
ou perdas sobre alienações para participações de não controladores 
também são registrados diretamente no patrimônio líquido, na conta 
“Ajustes de avaliação patrimonial”. Quando a Companhia deixa de ter 
controle, qualquer participação retida na entidade é mensurada ao seu 
valor justo, sendo a mudança no valor contábil reconhecida no resultado. 
O valor justo é o valor contábil inicial para subsequente contabilização 
da participação retida em uma controlada, uma controlada em conjunto 
ou um ativo fi nanceiro. Além disso, quaisquer valores previamente 
reconhecidos em outros resultados abrangentes relativos àquela entidade 
são contabilizados como se a Companhia tivesse alienado diretamente os 
ativos ou passivos relacionados. Isso signifi ca que os valores reconhecidos 
previamente em outros resultados abrangentes são reclassifi cados para o 
resultado. b. Demonstrações financeiras individuais (controladora): Nas 
demonstrações fi nanceiras individuais a controlada é contabilizada pelo 
método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto 
nas demonstrações fi nanceiras individuais quanto nas demonstrações 
fi nanceiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio 
líquido atribuível aos acionistas da Companhia. 2.3 Caixa e equivalentes 
de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa são ativos mantidos para o 
propósito de pagamento de obrigações de curto prazo e não para fi ns de 
investimento ou outros propósitos. 2.4 Estoques - Avaliados pelo custo de 
aquisição, adicionados dos custos incorridos com o desenvolvimento dos 
projetos e aprovações junto aos órgãos da administração pública, que não 
excede ao seu valor líquido realizável. A classifi cação entre circulante e 
não circulante é realizada pela Administração com base na expectativa do 
prazo de lançamento do empreendimento imobiliário, quando se dará início 
à comercialização. A Administração revisa periodicamente a estimativa do 
lançamento. Capitalização de juros. Os juros sobre as debêntures são 
atribuíveis ao empreendimento imobiliário em construção em andamento. 
Estes juros são capitalizados no imóvel destinado à venda e são apropriados 
ao custo de acordo com a venda dos lotes. 2.5 Imobilizado - O imobilizado 
é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O 
custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. 
A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada. 

Item Anos
Instalações 10
Máquinas 10
Móveis, utensílios e equipamentos 5

Computadores e periféricos 5
2.6 Fornecedores - As contas a pagar aos fornecedores são obrigações 
a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal dos 
negócios, sendo classifi cados como passivo circulante se o pagamento 
for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar 
são apresentadas como passivo não circulante. 2.7 Outros ativos e 
passivos (circulantes e não circulantes) - Um ativo é reconhecido no 
balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos 
futuros sejam gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder 
ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço 
patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída 
como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso 
econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais 
incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classifi cados como 
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra 
nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não 
circulantes. 2.8 Debêntures - São reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, 
demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores 
captados e o valor de liquidação é reconhecida no resultado durante 
o período em que a debenture esteja em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros. As taxas pagas no estabelecimento do empréstimo 
são reconhecidas como custos da transação da emissão da debenture, 
uma vez que seja provável que uma parte ou todo o empréstimo seja 
sacado. Nesse caso, a taxa é diferida até que o saque ocorra. Quando não 
houver evidências da probabilidade de saque de parte ou da totalidade 
do empréstimo, a taxa é capitalizada como um pagamento antecipado de 
serviços de liquidez e amortizada durante o período do empréstimo ao qual 
se relaciona. 2.9 Apuração do resultado - As receitas e despesas são 
reconhecidas com base no regime de competência. 2.10 Adiantamentos 
para futuro aumento de capital - Adiantamentos para futuro aumento de 
capital são classifi cados no patrimônio líquido, uma vez que há cláusulas 
contratuais de não cancelamento ou devolução. Os valores aportados 
pelos acionistas são registrados como adiantamento para futuro aumento 
de capital, e posteriormente integralizados ao capital social, através de 
atos societários. Os termos de integralização consideram um valor fi xo de 
adiantamento por uma quantidade fi xa de ações. 3. Caixa e equivalentes 
de caixa 

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Depósitos bancários de 
curto prazo 1 16 66 129

1 16 66 129
4. Estoques

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Terrenos 5350 5350
Demais gastos 30125 26622
Juros capitalizados 1496 1354
Mais-valia de ativos 43181 43181

80152 76507
Estão substancialmente representados pelo custo de aquisição de áreas 
localizadas na região do Distrito Federal, com o objetivo de desenvolver um 
loteamento residencial, acrescido dos custos inerentes ao desenvolvimento 
e obtenção das licenças necessárias para o registro defi nitivo do 
empreendimento. 5. Investimentos em controlada - Em linha com a 
estratégia da Companhia de desenvolver empreendimentos imobiliários, em 
2007, a Companhia adquiriu o controle acionário da Orimi S.A., pelo valor de 
R$45.000, representado pela participação de 34% no capital votante dessa 
sociedade (acordo de Acionistas fi rmado na aquisição garantia o controle 
à Companhia). Em 2009, a Companhia adquiriu participação adicional de 
33% no capital votante dessa sociedade, pelo valor de R$31.240. Em 5 de 
janeiro de 2017, a Orimi S.A, investida da Companhia emitiu o 1º Boletim 
de Subscrição da Primeira Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, 
da Espécie Subordinada, em Série Única. Em 6 de janeiro de 2017, a 
Companhia realizou Assembleia Geral Extraordinária reduzindo seu capital 
social da seguinte forma: (i) reduziu o capital social mediante absorção do 
saldos dos prejuízos acumulados no montante de R$8.202, com isto, o 
capital social da Companhia passa de R$98.347, dividido em 98.347.2017 
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, para R$90.145, dividido 
em 90.144.870 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, mediante 
o cancelamento de 8.202.337 ações ordinárias, nominativas, sem valor 
nominal, no valor correspondente à R$8.202, (ii) reduziu o capital social 
mediante pagamento com 470 debêntures, correspondente ao montante 
de R$4.700, portanto o capital social da Companhia passa de R$90.145, 
dividido em 90.144.870 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, 
para R$85.445 dividido em 85.444.870 ações ordinárias, nominativas, sem 
valor nominal, mediante o cancelamento de 4.700.000 ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal, no valor correspondente a R$4.700. 
A Companhia detém 14.925.094 ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal de emissão da controlada, representando 67% das ações 
representativas de seu capital social. Em 25 de abril de 2017, a Companhia 
realizou Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária aumentando seu 
capital social de R$85.445 para R$85.485 dividido em 85.484.870 ações 
ordinárias, nominativas, sem valor nominal por meio de capitalização de 
créditos a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC). 
Em 16 de abril de 2018, a Companhia realizou Assembleia Geral Ordinária 

e Extraordinária aumentando seu capital social de R$85.485 para R$85.535 
dividido em 85.534.870 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal 
por meio de capitalização de créditos a título de Adiantamento para Futuro 
Aumento de Capital (AFAC). Em 17 de abril de 2018, a Prosperitas II Real 
State – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia cede e 
transfere por compra e venda à TAV Urbanizações Ltda., a totalidade de 
85.534.870 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da REC 
Brasília S.A., que representam 100% de seu capital social e a totalidade das 
debêntures de emissão da Orimi S.A.

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Investimento 11304 12243
Mais-valia de ativos 43181 43181

54485 55424

6. Fornecedores - O montante de R$ 27 em 2018 (R$ 161 em 2017) são 
fornecedores contratados para dar andamento à obra do empreendimento. 
7. Remuneração dos administradores - Não houve remuneração 
aos diretores da Companhia no exercício de 2018. 8. Empréstimos e 
Financiamentos - Corresponde a empréstimos tomados junto a TAV 
Urbanizações Ltda., destinados na REC Brasília S.A. a pagamento de 
despesas e na Orimi S.A. a fi ns de execução das obras de infraestrutura viária 
necessárias e básica de equipamentos urbanos para o desenvolvimento e 
implementação do loteamento residencial e comercial da primeira fase do 
empreendimento imobiliário.

2018
REC Brasília S.A. 12
Orimi S.A. 2740

2752

9. Debêntures - Em 17 de abril de 2018, TAV Urbanizações Ltda., adquiriu 
de Prosperitas II Real State – Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia, através do Instrumento Particular de Compra e Venda de 
Ações, Debêntures e Outras Avenças, as debêntures de emissão da Orimi 
pelo valor de R$ 16.542.645,71 (dezesseis milhões, quinhentos e quarenta 
e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos) 
com correção pela variação do IGP-M + 9% ao ano. A Companhia mantém 
segregado, conforme fluxo de caixa realizado, os juros das debentures:

2018
Juros com debênture capitalizáveis no ativo 1496
Juros com debênture com despesas administrativas 390

1886

a. Conciliação da movimentação patrimonial com os fl uxos de caixa 
decorrentes de atividades de fi nanciamento:

Debêntures 2018
Saldo inicial 14978
Emissão de debêntures 680
Juros capitalizáveis 1496
Juros reconhecidos no resultado 390
Saldo final 17545

10. Patrimônio líquido - a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2018, 
o capital social de R$85.535 (R$85.485 em 31 de dezembro de 2017) é 
representado por 85.534.870 (85.484.870 em 31 de dezembro de 2017) 
ações ordinárias sem valor nominal, pertencentes ao controlador TAV 
Urbanizações Ltda. b ) Ajuste de avaliação patrimonial (controladora e 
consolidado): O valor de R$29.103 é correspondente à diferença entre o 
valor pago pela Companhia e o valor das ações adquiridas de sua controlada, 
mensuradas a valor patrimonial contábil, foi reconhecido no patrimônio 
líquido como transação de capital (ajuste de avaliação patrimonial).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convidamos todos os interessados que desenvolvam a prática e o
ensino da modalidade do Taekwondo volt ados para o sistema
Paraolímpico em todos os Estados do território nacional, para que
venham participar da Assembleia de Constituição da CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE PARATAEKWONDO, a ser realizada no dia 07 de
Outubro de 2019 - (2ª. Feira) ás 20:00 horas em primeira chamada e ás
20:30 horas em segunda e última chamada na Rua Juvenal Parada nº
32 – Móoca - São Paulo-SP, para apreciarem e deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia:- 1-) Constituição da Confederação Brasileira
de Parataekwondo; 2-) Definição da Sede social da Confederação 3-)
Discussão e deliberação sobre a minuta dos estatutos da
Confederação; 4-) Eleição e Posse do Presidente e membros do
Conselho de Administração; Membros do Conselho Fiscal; 5-) Nomeação
e Posse dos Membros das Comissões e Diretoria; 6-) Assuntos
Complementares. São Paulo, 30 de Setembro de 2019. João Gentil
Leme Da Cruz - Comissão Organizadora.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

 A Diretoria Executiva da UNIÃO GERAL ARMÊNIA DE BENEFICÊNCIA
atendendo ao disposto nos artigos 22, 23, 24 e 25 do seu Estatuto
Social, convoca os Senhores Associados para se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 13 de outubro de 2019
em sua sede social, à Rua Vupabussu, 196 – Alto de Pinheiros, com
início às 14:00 horas em 1ª Convocação com a presença de 50 %
(cinqüenta por cento) dos associados em dia com a Tesouraria, ou em
2ª Convocação às 14:30 com qualquer número de associados, com a
seguinte ordem do dia: a) leitura e aprovação do Balanço Patrimonial
e Demonstração dos Resultados 2018; b) leitura e aprovação do
Relatório de Atividades de 2018; c) eleição de 3 (três) membros para
assinarem a ata da Assembleia Geral; d) diversos. São Paulo, 30 de
setembro de 2019. MONICA NALBANDIAN MARCARIAN
Secretária. HAIG APOVIAN – Presidente.

ABANDONO DE EMPREGO
Sra. Gabriela Lima Ferreira de Souza - CTPS 0068132 - Série 0302 – SP
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-
se em local não sabido, convidamos a Sra. Gabriela Lima Ferreira de
Souza, portadora da CTPS 0068132 - Série 0302 - SP, a comparecer em
nosso escritório de contabilidade, a fim de retornar ao emprego ou
justificar as faltas desde 28/08/2019, dentro do prazo de 72 hs a partir
desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o
contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.
São Paulo, CGN TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS EIRELI
Favor comparecer no endereço abaixo: Rua Força Pública. 249 –
Santana São Paulo - SP.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1083497- 
95.2014.8.26.0100-O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Odair Nunes da Silva, ALFRED HANS STREULI, Dorotea 
Aparecida Vieira Lidia Neves da Silva, Margarida Bobbia Streuli e Alfred Hans Streuli, João Vieira, Maria Teixeira Vieira, Espólio 
Lydia Souza de Moraes, Natal Roberto Nunes da Silva, Leonilda de Oliveira Silva ,MAria Helena Nunes da Silva Siqueira, 
Norberto Benedito Siqueira, Luiz Carlos Nunes da Silva, Aurelina Ambrosio da Silva, José Nunes da Silva, Elizabeth Machado 
de Lima e Silva, Ana Maria Nunes da Silva, Neiva Nunes da Silva Pereira, Norberto Pereira, Geraldo Alves da Fonseca, Paulo 
Neves da Silva, Valdeci Alves de Souza Silva, Marcos Neves da Silva, Rubenisia Ana Da Silva, Sergio Neves da Silva, Daniel 
Neves da Silva, Eva de Melo Correia da Silva, Amauri Carlos Bueno, Ivone Gonçalves Bueno, Ivete Aparecida Françozo, José 
Roberto Françoza, Neide Aparecida Gomes, Antonio Carlos Gomes, Carlos Alves da Fonseca, Maria Cecilia da Silva Fonseca, 
Clovis Passani, Ricardo Correia da Silva, Daniela Neves Correia da Silva, Camila Neves Correia da Silva, Mariza Aparecida 
Guariento da Costa, Wilson Roberto da Costa, JOSÉ GUARIENTO FILHO, Flavio Rogerio Guariento, Denise Theodoro 
Guariento, Cristiane Guariento, Carin Daniel Faelis Morales, Camila Faelis Moraales, Eduardo Henrique Morales, Cintia Faelis 
Cravcenco Vicente, Douglas Cravcenco Vicente, Siberia Faelis Oliveira, Paulo Roberto Mendes Nascimento de OLiveira, 
WILSON JÚNIOR,réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 
que Fabio Siqueira ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua 
Gonçalves de Andrade, 232, Perus, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo 
de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                           [01,02] 
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Citação - Prazo 20 dias - Processo 1031242-58.2017.8.26.0100. O Dr. Swarai Cervone de Oliveira, 
Juiz de Direito da 36ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Studio Visage Assessoria e 
Representações Ltda, CNPJ 59.955.716/0001-95, na pessoa de seu representante legal, que Banco 
Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 41.881,52 
(31.03.2017), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao saldo devedor de contrato 

supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 
do NCPC), que a tornara isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito 
o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do 
CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC).  

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0054498-76.2019.8.26.0100) - Processo  
principal: 1073100-06.2016.8.26.0100. O Dr. Swarai Cervone de Oliveira, Juiz de Direito da 36ª Vara Cível - 
Foro Central Cível. Faz Saber a Coperchi Comércio e Indústria Ltda, CNPJ 00.145.878/0001-15, na pessoa de 
seu representante, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade 
de São Paulo S/A, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 186.832,19 (julho/2019), 
corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a 

o pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários 
advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se 
o prazo de 15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação, ofereça sua impugnação 
(art. 525 do C.P.C.), sob pena de ser considerada revel, ocasião que será nomeado curador especial  

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1110670-94.2014.8.26.0100 
(USUC 1395) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, 
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Arão Mintz, Clara Mintz, Marcos 
Mintz, Zuleica Mintz, Guilherme Mintz, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, 

inventariante do espólio ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente 
no apartamento nº 91, situado no 9° andar ou 10º pavimento do Edifício Aracarmel, situado na Rua Prates, n° 414, Bom Retiro, 
São Paulo - SP, com área construída de 145,43, sendo 129,71 m², de área útil, área comum de 15,72 m², fração ideal no terreno 
e demais coisas de uso e propriedade comum do edifício é correspondente a 2,081%, contribuinte nº 018.048.0418-5, alegando 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003898-72.2010.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLOS EDUARDO RODRIGUES, RG 20385007, CPF 094.081.688-10, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Safra S/A, alegando em síntese compelir o executado a pagar a 
quantia de R$ 34.200,00, relativo a contrato Cédula de Crédito Bancário nº 001459040. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 

da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, ou embarguem a execução no 
prazo de 15 (quinze) dias. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue(m) o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários 

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de agosto de 2019.      B 01 e 02/10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os filiados da Liga de Futebol Amador do
Estado de São Paulo - LIFAESP, para participarem da Assembleia
Geral, que será realizada no dia 16 de Outubro de 2019 - (3ª. Feira) ás
19:00 horas em primeira chamada e ás 19:30 horas em segunda e
última chamada na Avenida Adélia Chohfi nº 246 – Sobre Loja – Parque
São Rafael - São Paulo-SP, para apreciarem e deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia:- 1-)  Renúncia do Presidente da Diretoria;
Presidente e membro do Conselho Fiscal; 2-) Eleição e Posse do
Presidente e membros do Conselho Fiscal; 3-) Alteração do endereço
da sede; 4-) Adequação Estatutária conforme legislação; 5-) Assuntos
Gerais; São Paulo, 30 de Setembro de 2019. Leandro Santos de Oliveira
- Vice-Presidente. 01, 02 e 03/10

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO  
Nº 1030872-84.2014.8.26.0100 (USUC 421) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da  
1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) José Maria da Rocha, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Maria Apparecida 
Fernandes Arrabal, Nelson Arrabal, Sonia Aparecida Arrabal Craveiro, Silvana Aparecida Correa Arrabal e 
Reinaldo Stuccki Craveiro ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Rua Alcacer, nº 1 A e 1 B Penha de França - São Paulo SP, com área de 228,27 m², contribuinte 

de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO  
Nº 1114631-09.2015.8.26.0100 (USUC 1416) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 
1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Maria Isabel Roque da Silva, 
Fernando Roque da Silva, Carlos Eduardo Roque da Silva, Fernanda da Silva Fonseca e Caroline Roque da 
Silva ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Jorge 
Rubens Neiva de Camargo, nº 511 e 513 - Americanopolis - São Paulo SP, com área de 169,23 m², contribuinte 

 
20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0041456-57.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) SERAFINO INNO, Italiano, Divorciado, Empresário, RG Y501407 e Giuseppe Inno, CPF 230.983.938-82, 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO 20 DIAS. Processo nº 0010023-41.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Cinshe Empreendimentos Imobiliários Ltda,CNPJ60.532.900/0001-01, na 
pessoa de seu representante, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Condomínio Edifício Spazio Norte, 
foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$24.937,82(maio/2019),corrigidos monetariamente, bem 
como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se 

de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). 
Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independente de 
penhora ou nova intimação, ofereça sua impugnação (art. 525 do C.P.C.). Em caso de revelia será nomeado curador 

cidade de São Paulo, aos 14 de agosto de 2019.                    B 01 e 02/10

Edital para Conhecimento de Terceiros, expedido nos Autos de Interdição de Glaucia Aparecida de 
Dominicis Azmann Breda, requerido por Glauco Antônio Splendore e Paola Splendore - Processo  
nº 1019964-89.2019.8.26.0100. O Dr. Ricardo Cunha de Paula, MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara da 
Família e Sucessões - Foro Central Cível, Comarca de São Paulo do Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc. Posto isso, acolho o pedido para decretar a INTERDIÇÃO de GLAUCIA APARECIDA DE 
DOMINICIS AZMANN BREDA, advogada, RG 5.915.221-7, CPF 529.475.488-68, nascida 19/10/1940, 

Parkinson, F02.3 pela CID 10, afetando todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza 
patrimonial e negocial, nomeando-lhe curador GLAUCO ANTONIO SPLENDORE, brasileiro, casado, 

 
Apto. 151/a, Itaim Bibi, CEP04538-083, São Paulo - SP. São Paulo, 18.09.2019.                         B 02/10

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1090397-55.2018.8.26.0100. O Dr. André Augusto Salvador
Bezerra, Juiz de Direito da 42ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a José Alves
de Brito Filho CPF: 139.672.498-24, que Fundação de Rotarianos de São Paulo CNPJ: 61.370.094/0001- 85
(entidade mantenedora do Colégio Rio Branco - Unidade Higienópolis) ajuizou Ação de Execução de Título
Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 146.801,28 (Agosto/2018), representada pelo instrumento
particular de confissão de dívida nº 13.686, firmado entre as partes em 01/02/2016. Estando o executado em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida
atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após 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. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 26/09/2019. 01 e 02/10

E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exequente a dar prosseguimento à EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s)
HIPOTECA(S) que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o
prazo de 20 (vinte) dias contados de 02/10/2019 para purgar(em) o débito e evitar(em)
a execução extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se
à agência da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia
útil em horário bancário. Cientificamos-lhe ainda de que o referido processo será
realizado por COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, em substituição ao Agente
Fiduciário DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA

Contrato: 1.0262.4132.094-0 - SED: 10344/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PIRATINI. DEVEDOR(ES): ROBERTO DE ALMEIDA BARROZO, BRASILEIRO,
CASADO, GERENTE DE VENDAS, RG: 9.947.495-SSP/SP, CPF: 828.609.808-06.
Imóvel sito à: RUA ULISSES CRUZ, Nº 579, AP 104, LOCALIZADO NO 10º ANDAR
DO EDIFÍCIO JURUA (PRÉDIO Nº 01), CONDOMINIO PORTAL DO TATUAPÉ, NO 27º
SUBDISTRITO TATUAPÉ, SÃO PAULO/SP. Estando vinculado a esse apartamento o
direito de uso de uma vaga de garagem indeterminada, localizada no nível térreo,
incluída na área comum do mesmo.

São Paulo, 02/10/2019.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP

Agente Fiduciário

02, 03 e 04/10/2019

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1071778-19.2014.8.26.0100. O MM. Juiz de
Direito da 41ª Vara Cível do Foro Central São Paulo/SP, Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, FAZ SABER:
a ROBERTO COLEMBERGUE SILVEIRA, CPF 732.835.920-04, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, objetivando o recebimento de R$
1.535.161,33 (09/2018), referente Contratos Bancários inadimplidos. Estando o Executado em lugar incerto
e não sabido, expede-se edital de citação para que, pague no prazo de três dias, a contar dos 20 dias supra,
o valor estampado na petição inicial, mais custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o débito exequendo, sendo que, no caso de pronto pagamento no prazo de três dias, ficam reduzidos à metade,
ou querendo apresente embargos no prazo de quinze dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Afixe-se e Publique-se na forma da lei.   J - 02 e 03/10

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PROC. Nº 0187534-35.2010.8.26.0100 COM PRAZO DE PRAZO 20 DIAS. A
Dra. Adriana Sachsida Garcia, Juíza de Direito da 34ª Vara Cível - Foro Central Cível – SP. Faz saber a
Bettercolor Artes Graficas Ltda Me e Franca Poli Ubirajara Figueiredo, que Rio Claro Fundo de Investimentos
Em Dir. Creditorios Não Padronizados, lhe  ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial.  E estando
os executados em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação e intimação por edital  para no prazo de
24 horas, a fluir após o prazo supra, pague o débito (atualizado) sob pena de ser convertido em penhora, o
arresto do seguinte bem: valores depositados nos autos oriundos da alienação do imóvel matrícula 42722,
devidamente registrada livro 2, do 2º cartório de registro de imóveis da Comarca de São Paulo - SP procedido
no processo, passando a fluir, o prazo de 15 dias para embargos à execução. Será o presente edital, afixado
e publicado na forma  da lei. J - 02 e 03/10

Edital Citação - Prazo 20 dias. Proc: 1077870-71.2018.8.26.0100 O Doutor LUIZ FERNANDO RODRIGUES
GUERRA, Juiz da 38ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP, FAZ SABER a HOMENS DE PRETO SEGURANÇA
E VIGILÂNCIA S/C LTDA. CPF/MF sob o nº 02.779.806/0001-55 e C.B.P.S. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDACPF/MF sob o nº 04.865.145/0001-06, Ação: Procedimento Comum Cível (Responsabilidade dos sócios
e administradores) por parte de CBPS SERVIÇOS EIRELI-ME e encontrando-se os réus em lugar incerto
e não sabido, foi determinada CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial “nos
termos do artigo 257 NCPC “. Afixe-se e Publique-se o edital. J - 02 e 03/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0047437-67.2019.8.26.0100 O MM. Juiz
de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. MARCELO AUGUSTO
OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PEDRO EGIDIO LIMA, CPF 634.253.608-25, que Edifício
Aclimação Park lhe ajuizou uma ação de Procedimento Sumário – Despesas Condominiais, julgada procedente,
ora em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida sua
intimação por Edital para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias úteis supra, pague o débito de R$ 21.516,77
(09/2012), a ser atualizado, sob pena de multa de 10%, além de honorários advocatícios, também de 10% (art.
523, §1º do CPC), bem como penhora e avaliação de bens. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei J - 02 e 03/10

CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0241797-56.2006.8.26.0100. A MMa. Juíza de Direito da 3ª
Vara Cível - Foro Central Cível – SP, Dra. Andréa Galhardo Palma, FAZ SABER  a Ricardo Barroso Lilla,
Ação: Execução de Título Extrajudicial proposta por Comercial Sul Parana S/A - Agro-pecuaria, objetivando
o recebimento de R$ 96.430,82 (12/2006) representada por Espécies de Títulos de Crédito, estando o Executado
em lugar incerto e não sabido, expede-se edital para que, pague no prazo de três dias o valor estampado na
petição inicial, mais custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito exequendo,
sendo que, no caso de pronto pagamento no prazo de três dias, ficam reduzidos à metade, ou querendo
apresente embargos no prazo de quinze dias. Afixe - se e Publique-se na forma da lei. J - 02 e 03/10

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 30/
09/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED: 1D4A4 -  CONTRATO: 117974138387-6 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1816 GRANJA JULIETA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA LUIZ GRASSMANN, Nº 774, APARTAMENT O 11, DO
TIPO I, 1º ANDAR, BLOCO 5, RESIDENCIAL SAINT LOUIS, 29º SUBDISTRITO -
SANTO AMARO, SAO PAULO/SP. CABENDO-LHE O DIREITO A UMA VAGA
INDETERMINADA NA GARAGEM COLETIVA, LOCALIZADA NO SUBSOLO E A NIVEL
DO TERREO, PARA A GUARDA DE UM AUTOMOVEL DE PASSEIO DE TAMANHO
MEDIO OU PEQUENO.

CLAUDIO RUBENS SOARES, BRASILEIRO, AGENTE DE VIAGENS, CPF:
085.702.818-97, CI: 17.549.336-4 SSP/SP , SOLTEIRO

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

              30/09 – 01 – 02/10/ 2019

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0024301-44.2019.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina
de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)  JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA GASPAR, que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de
Educação e Cultura Sinec Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 74.128,27, devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de agosto de 2019.                                       01 e 02.10

�����������"��;�	
��&����������������'���������"#���$1222&1$'��$1')'�('���+��%-�.�������
�-�.���
�
��
��������������� !�	�������������
���	��FF�;�F��5������(���������#)�����	�����-�.��'�
���������,��
��
��0�������
*��"�� ��� '�
�� ����� ��+� #�,(�� �-�.�� ��� /��� ��3��:��-��:��� ,���
	�
���� �
!���
����� �/� HH=A9HA��� ���
?H9�J9C�H9>;:?��5������������� �������"
�������"���6)��������!���������E��8�����.�F���!��8��"�!
��������A�
�����8��.���-����!��.��������(��������������� �0���"� 	����� 
����������)�����
�������� ���"���������
���C�=��WA8�
F����������*�
������"
�����������FDKF��O$%����(�FK�'��������������1����5�������
�������I����
��
������==�==Q
-������ ��
�� �
��
���� ������������ ��� ���
	1�� 1�"�	������ ���� ������ ��� �������� ��� 
�!���<�
�� �8� ???A??J;
AC�A??��>�AJ�???>.���������
���	���-�.�����
���-�.���"-��.I�&"������������"����*�
���
����#
������������������
��
��5�
����������,� �
��������������	���� 	�����?H����?����5������>H������
	�����"��
�����"�FK�X&(����"��
���
A?�??"����*���������9J�??"����*����������*�������"��"�������	���������������*�������"��"��	����������*������
��"���<�������HA?�??"@�����*
����������"�	������"�����,� �
��������������	������"���5��	�*�����5�
������������
	������"���	����?>�������*��������"���	�����J����������5��	���	��������"��"���
	������������������5��"�����
��
��
��"��������
6)���8�9J�J�:���"����
��������H8�����7�
��������
��������F"7!�
�����#)�����	�4#�������������
��
�����
�J�JJQ�-������ ��
���
��
����������������������
	1��1�"�	������������������������������ 
�!���<�
���8�???A??J;
AC�A??��>�AJ�???>.� ��� ����� 
���	� ��-�.� ����
���-�.� ��"-��.I� &"�� ����� �
������ S� ���� F���6��� ���
��� ���� A?�� �8
AJC����
����8�A=?��	����A9����5�������������	����"���������"
������
��������(�����!�	1����8�/	���������F#K�FK%
�(�#$%��F/&('���&'F#K�����������������"��
�����?�??"����*����������=��C?"����*����������*����������"�	����
���*�����������"��� 	����AC�����=H�??"���������� �����*�����������"��� 	����A=��������5��	� *��� *���������"���<���
���=CA�C?"@����������� 	��������*�������������"��"��5���������"�"��� ��	��:��J99����
�����������A8�����7�
����
���
��������F"7!�
�����#)�����	�4#������5����������������C�-5�
���.��
������
���5���*	�
�<��7�������������������
��� �������� ��
��	�� 
����������"����� ��� ��1���� ��� ��!�� 
��
"�6)��� ���������� ���� �7�
��� ������� ���

"����6)���#��<�������������
��	������B��������*
B��������	
�������� *��"����� 	�
��D������F#�



São Paulo, quarta-feira, 2 de outubro de 2019 Página 7Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

ORIMI S.A.
CNPJ 04.481.900/0001-59 - NIRE 35300347072

Relatório da Administração Relatório da AdministraçãoRelatório da Administração

Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de reais

Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 e de 2017

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatútarias, submetemos á apreciação de V.sas., as Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2018. Campinas(SP), 15 de abril de 2019.  A Diretoria

DIRETORIA
Tomaz Alexandre Vitelli

Diretor Presidente
Nanci Apfelbaum

Contadora - CRC 1SP217.139/O-5

Demonstração das Mutações do Patrimônio lìquido - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de reais
Capital Reservas de capital Adiantamento Prejuízo
social Futuro aumento Capital acumulado Total

Em 31 de Dezembro de 2016  16.154  6.122  (3.348)  18.929 
Aumento de capital  6.122  (6.122)  - 
Ajustes exercícios anteriores  48  48 
Prejuízo do Exercício    (703)  (703)
Em 31 de Dezembro de 2017  22.276  0  (4.003)  18.273 
Ajustes exercícios anteriores  (8)  (8)
Prejuízo do exercício    (1.393)  (1.393)
Em 31 de Dezembro de 2018  22.276  0  (5.404)  16.872 

Ativo 2018 2017
Circulante 
Caixa e equivalentes de caixa  64  112 
Estoque de lotes a comercializar  36.972  33.326 
Impostos a Recuperar  13  13 
Outros créditos  9  3 

 37.058  33.454 
Não Circulante 
Imobilizado  178  11 
Intangível -  - 

 178  11 
Total do Ativo  37.236  33.465 

Passivo e patrimônio liquido 2018 2017
Circulante
Fornecedores  27  159 
Obrigações Tributárias  5  7 
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias  47  48 

 79  214 
Não Circulante
Empréstimos e fi nanciamentos  2.740  - 
Debêntures  17.545  14.978 

 20.285  14.978 
Total do passivo  20.364  15.192 
Patrimônio líquido
Capital social  22.276  22.276 
Reservas de capital  -  - 
Prejuízos Acumulados  (5.404)  (4.003)
Total do patrimômio líquido  16.872  18.273 
Total do passivo e patrimônio líquido  37.236  33.465 

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em  31 de 
dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de reais

2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais 
Prejuízo do exercício  (1.393)  (703)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo 
o caixa  (8)
Depreciação/amortização do imobilizado/intangível  7  3 
Ajustes distribuídos Lucros  -  - 
Variações nas contas de ativo e passivo
Lotes a comercializar, líquido da capitalização de 
depreciações  (3.645)  (9.189)
Outros créditos  (6)  1 
Fornecedores  (133)  (392)
Impostos e contribuições  (1)  (59)
Outras contas a pagar  -  - 
Provisões trabalhistas  (1)  5 
Caixa líquido consumido pelas atividades Opera-
cionais  (5.181)  (10.336)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de bens do imobilizado/intangível  (174)  (3)
Caixa líquido consumido nas atividades de investi-
mento  (174)  (3)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento 
Integralização de capital  -  6.122 
Adiantamento para futuro aumento de capital  -  (10.822)
Mutuo  2.740 
Debêntures  2.566  14.978 
Caixa líquido proveniente das atividades de 
financiamento  5.307  10.278 
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  (48)  (60)
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício  111  171 
Caixa e equivalente de caixa no fi nal do exercício  63  111 

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de dezembro 
2018 e 2017 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2018 2017
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrarivas  (1.000)  (606)
Outras receitas e despesas, líquidas  (0)  (0)
Prejuízo operacional Antes do resultado 
financeiro  (1.000)  (606)

Receitas e despesas fi nanceiras, líquidas  (394)  (97)
Resultado Financeiro  (394)  (97)
Resultado Antes da Provisão IRPJ/CSLL  (1.393)  (703)
Provisão para IRPJ/CSLL  (1)
Prejuízo do exercício  (1.393)  (703)
Prejuizo por ação do capital social
Ações em circulação no fi nal do exercício - Unidade  22.276.245  22.276.245 
Prejuizo por ação - R$  (0,06)  (0,03)

1. CONTEXTO OPERACIONAL - A ORIMI S.A. é uma sociedade anônima 
fechada, com sede e foro na cidade de Campinas/SP, tendo como objeto social 
o desenvolvimento e a implementação de empreendimentos imobiliários 
residenciais e/ou comerciais por meio de loteamento e incorporação 
imobiliária ou, ainda, por meio de outras estruturas juridicamente viáveis 
para o desenvolvimento e a implementação de empreendimentos 
imobiliários, objetivando a alienação das unidades imobiliárias resultantes. 
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As 
demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis brasileiras e com observância 
às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, abrangendo 
os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, referendados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC. 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS - As práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas de 
maneira consistente a todos os exercícios apresentados nas demonstrações 
fi nanceiras. 3.1 Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de 
caixa são ativos mantidos para o propósito de pagamento de obrigações de 
curto prazo e não para fi ns de investimento ou outros propósitos. Incluem 
dinheiro em espécie, contas bancárias e depósitos a vista. 3.2 Estoque de 
lotes a comercializar - Avaliados ao custo de aquisição, adicionados dos 
custos incorridos com o desenvolvimento dos projetos e aprovações junto 
aos órgãos da administração pública, que não excede ao seu valor líquido 
realizável. A classifi cação entre circulante e não circulante é realizada 
pela Administração com base na expectativa do prazo de lançamento do 
empreendimento imobiliário, quando se dará início à comercialização. 
A administração revisa periodicamente a estimativa do lançamento. 
Capitalização de juros. Os juros sobre as debêntures são atribuíveis ao 
empreendimento imobiliário em construção em andamento. Estes juros são 
capitalizados no imóvel destinado à venda e serão apropriados ao custo de 
acordo com a venda dos lotes.

31/12/2018 31/12/2017
Terrenos 5.350 5.350
Demais gastos 30.126 26.718
Juros capitalizados 1.496 1.258

36.972 33.326

Debêntures 2018
Saldo inicial 14978
Emissão de debêntures 680
Juros capitalizáveis 1496
Juros reconhecidos no resultado 390
Saldo final 17545

3.8 Patrimônio líquido - a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2018, 

o capital social de R$22.276 (R$22.276 também em 31 de dezembro 

de 2017) é representado por 22.276.242 (22.276.242 também em 31 de 

dezembro de 2017) ações ordinárias sem valor nominal, pertencentes 

a:

Acionista Nº de ações Participação
REC Brasília S.A. 14.925.094 67,00%
TAV Participações Ltda. 3.675.574 16,50%
TECA Participações Eireli 3.675.574 16,50%
 22.276.242 100,00%

3.3 Imobilizado - É mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à 
aquisição dos itens.

31/12/2018 31/12/2017
Móveis e utensílios 25 8
Máquinas e equipamentos 148 -
Equipamentos de Computação 5 3

178 11

3.4 Fornecedores - As contas a pagar aos fornecedores são obrigações 
a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal dos 
negócios, sendo classifi cados como passivo circulante se o pagamento for 
devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são 
apresentadas como passivo não circulante. 3.5  Outros ativos e passivos 
(circulantes e não circulantes) - São demonstrados por valores conhecidos 
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos 
e das variações monetárias. 3.6 Empréstimos e financiamentos - 
Corresponde a empréstimos tomados junto a TAV Urbanizações Ltda., 
destinados a fi ns de execução das obras de infraestrutura viária necessárias 
e básica de equipamentos urbanos para o desenvolvimento e implementação 
do loteamento residencial e comercial da primeira fase do empreendimento 
imobiliário. 3.7 Debêntures - São reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, 
demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores 
captados e o valor de liquidação é reconhecida no resultado durante 
o período em que a debenture esteja em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros. As taxas pagas são reconhecidas como custos da 
transação da emissão da debenture, uma vez que seja provável que uma 
parte ou todo o empréstimo seja sacado. Nesse caso, a taxa é diferida até 
que o saque ocorra. Quando não houver evidências da probabilidade de 
saque de parte ou da totalidade do empréstimo, a taxa é capitalizada como 
um pagamento antecipado de serviços de liquidez e amortizada durante o 
período do empréstimo ao qual se relaciona.

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP

Data do leilão:23/10/2019 - A partir das: 14:30 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara Itupeva/Sp, Cep 13295000, telefone (11) 93285-4559, faz saber
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do FIDUCIAL  DIST. TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS LTDA , venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e
Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/
70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08 (oito)
dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de poupança do
dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da comissão legal
do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED :B49579 - CONTRATO: 817970002993-6 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - AGENCIA: 1816 - GRANJA JULIETA
ULISSES MANOEL DE OLIVEIRA, Brasileiro(a), Operador, CPF 264.918.184-20, CI:
223895623 SSP/SP, Casado(a) com DALVA MASSUMI YOSSUGO, Brasileiro, Do Lar,
CPF 010.689.648-20 CI: 9369638 SSP/SP
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 21, localizado no 1º andar do Bloco 7B,
designado Edificio Principe George, integrante do Portal dos Principes, NO 29 Subdistrito
– Santo Amaro, situado a Rua Luiz de Oliveira, 260, com todas as suas instalações,
benfeitorias e acessórios e vaga nº 16, localizada no estacionamento 3, integrante do
Portal dos Principes.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 403.682,59
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 201.000,00
SÃO PAULO, 24/09/2019

ARY ANDRE NETO

02 - 06 - 23/10/2019

E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exeqüente a promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S)
que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte)
dias contados de 02/10/2019 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução
extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência
da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em
horário bancário.

Contrato: 1.1656.4034.765-3 - SED: 500 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): DESYREE ROSA FEIJÓ NEVES, BRASILEIRA, ECONOMIÁRIA.RG.
6.532.853-SP, CPF: 034.555.968-19, CASADA NO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL
DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77 COM ARLINDO FERREIRA NEVES,
PORTUGUÊS, MOTORISTA AUTÔNOMO, RG. 1037846-SE/DPMAF, CPF: 454.149.128-
15. Imóvel sito à: TRAVESSA MARIA LOPES, Nº 09 (ATUAL  TRAVESSA DANÇA DAS
HORAS, Nº 56 NÃO OFICIAL), PARTE DOS LOTES Nº S 58  E 59 DA CHÁCARA
PINTO, BAIRRO DO TREMEMBÉ, 22º SUBDISTRITO - TUCURUVI, SÃO PAULO/SP.

São Paulo, 02/10/2019.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP

Agente Fiduciário

02, 03 e 04/10/2019
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1054184-89.2014.8.26.0100 (USUC 696) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Gabriela Knaut ajuizou ação
de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente no apartamento n°
32, localizado no 3° andar, na vaga de garagem indeterminada coberta, n° 154 e vaga de garagem indeterminada
descoberta, n° E-47, do Edifício “D” Torre Paganini, integrante do Condomínio Residencial Torre Alta Plaza,
situados na Avenida Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia, nº 79, 13° Subdistrito - Butantã - São Paulo SP,
apartamento n° 32 com área privativa de 85,525 m², área comum de 46,50 m², perfazendo a área total de 129,025
m², cabendolhe a fração ideal de 0,4212% do terreno e das coisas comuns do edifício; vaga n° 154 e E-47 com
área total de 23,896 m² e uma fração ideal no terreno de 0,078%; contribuinte nº 101.578.0338-3, 101.578.0484-
3 e 101.578.0533-5 alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após
o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

J - 02 e 03/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017190-06.2019.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Jane Franco Martins,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO DOS SANTOS, RG 6586606, com endereço à Rua Amaral
Gurgel, 380, Vila Buarque, CEP 01221-000, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARAVELLE. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague a quantia de R$ 31.746,17, devidamente atualizada até março/2019, sob pena de multa de 10% sobre
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil).
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J - 02 e 03/10

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1000732-58.2015.8.26.0609
FAZ SABER aos DEMAIS OCUPANTES do imóvel localizado no endereço Avenida Engenheiro Heitor
Antonio Eiras Garcia, altura do nº 7800, Jardim Esmeralda, CEP 05564-200, São Paulo - SP, que lhes foi
proposta ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Pedro Basile, objetivando a reintegração
de posse do imóvel matriculado sob o nº 8535 no Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra. Encontrando-
se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que apresentem defesa, no prazo de 15 dias, que fluirá a partir da intimação da
decisão que deferir ou indeferir a liminar, na forma do artigo 554, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil,
bem como a sua INTIMAÇÃO para o comparecimento à audiência de justificação, designada para o dia 04
de novembro de 2019, às 14h, a ser realizada na 1ª Vara Cível do Foro Regional XV – Butantã, Avenida Corifeu
de Azevedo Marques, 148/150, Butantã, CEP 05582-000, São Paulo - SP. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. J - 02 e 03/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008386-16.2016.8.26.0010 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Est ado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina
Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) REGINALDO SUDARIO DE MORAES,
Brasileiro, RG 192038552, CPF 013.348.628-18, com endereço à Estrada das Lagrimas, 526, Ipiranga, CEP
04232-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituto Maria Imaculada.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a importância indicada na inicial acrescida de honorários advocatícios de 5%
(cinco) por cento, ou então ofereça embargos à ação monitória, tudo no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
pena de, não o fazendo, constituir-se, de pleno direito, o crédito cobrado em executivo judicial, nos termos do
quanto disposto no artigo 701, § 2º, do CPC.. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. J - 02 e 03/10

EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000859-50.2015.8.26.0009 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Otávio
Augusto de Oliveira Franco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SENEN RAMOS FILHO, C.P.F. Nº
597.932.527-15, R.G. nº 4.393.557, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de
Condomínio Edifício Raposo Tavares, objetivando a cobrança da quantia de R$11.549,43 (janeiro/2015), a ser
corrigida e acrescida das cominações legais, referente às despesas condominiais oriundas da unidade BOX
16 do condomínio Autor e às taxas de rateios devidos desde fevereiro de 2011. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J - 02 e 03/10

CIM – ASSOCIAÇÃO DE CONDÔMINIOS INVESTIDORES MAFERSA . OFERTA DAS
QUOTAS SOCIAIS DA EMPRESA “MAFERSA RODAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.”
PARA À ÚNICA E MINORITÁRIA SÓCIA “CIM ASSOCIAÇÃO DE CONDÔMINIOS
INVESTIDORES MAFERSA”.  MAFERSA SOCIEDADE ANÔNIMA, com sede na Rua
Antônio Raposo, n° 186, conjunto n° 11, Lapa, São Paulo/SP, CEP: 05074-020, sócia
da empresa “MAFERSA RODAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.”, CNPJ/MF  00.970.487/
0001-35, com sede na Rodovia Presidente Dutra, Km 126,8, Cidade de Caçapava,
Estado de São Paulo, vem, pela presente, em razão da devolução do AR negativo em
25/09/19, OFERTAR para aquisição desta sócia minoritária “CIM” às 7.105.200 (SETE
MILHÕES, CENTO E CINCO MIL e DUZENTAS), na forma do inciso II, do artigo 861,
do Código de Processo Civil. Nas seguintes condições:*Total de Quotas - 7.105.200
(sete milhões, cento e cinco mil e duzentas);*Valor para Aquisição – R$ 7.105.200
(sete milhões, cento e cinco mil e duzentas reais);*Pagamento à vista. Era o que
tínhamos a ofertar à única e minoritária sócia, sendo que deverá manifestar interesse
na aquisição das 7.105.200 quotas sociais, dentro do prazo de 5 (cinco) dias,contados
da última publicação neste rotativo, o silêncio será considerado como desinteresse e
recusa na aquisição das quotas ofertadas.Atenciosamente.MAFERSA SOCIEDADE
ANÔNIMA - CARLOS ALBERTOLEITE DA SILVA.           02, 03 e 04/10
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Somos Sistemas de Ensino S.A.
CNPJ/MF nº 49.323.314/0001-14 - NIRE 35.300.389.379

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02 de Outubro de 2019
1. Data, Hora e Local: Realizada em 02/10/2019, às 16:00h, na sede da Somos Sistemas de Ensino S.A. (“Companhia”), localizada na 
Cidade de São José dos Campos/SP, na Rodovia Presidente Dutra, km 136, Bloco 03, Módulo 01, B. Eugenio de Mello, CEP 12247-004.  
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), tendo em vista a 
presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme atestam as assinaturas constantes no Livro 
de Registro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Carlos Alberto Bolina Lazar; Secretário: Cesar Augusto Silva. 4. Deliberações: 
Preliminarmente, as acionistas aprovaram que a presente ata seja lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo artigo 130, § 1º, 
da Lei das Sociedades por Ações. Após examinadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, as seguintes deliberações foram 
tomadas sem quaisquer ressalvas: (i) a redução do capital social da Companhia, por considerá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 da 
LSA, no valor de até R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), com o consequente cancelamento de até 
1.500.000.000 (um bilhão e quinhentos milhões) de ações representativas do capital social da Companhia detidas pelas acionistas da 
Companhia, ao valor de R$ 1,00 (um real) por ação. Uma vez verificada a eficácia da redução de capital ora deliberada, nos termos do 
item (ii) abaixo, as ações correspondentes de titularidade das acionistas serão canceladas, na proporção que for oportunamente 
deliberada em Assembleia Geral a ser realizada nos termos do item (ii)(c), e serão restituídas mediante a entrega de bens ou direitos de 
titularidade da Companhia à época, em valor patrimonial correspondente ao valor da redução de capital, com o que todas as acionistas 
da Companhia desde já concordam e autorizam; e (ii) consignar que a eficácia da deliberação de restituição de parte do capital social 
nos termos acima aprovados fica condicionada (a) à publicação da presente ata antes de seu respectivo registro perante a JUCESP;  
(b) ao decurso do prazo de 60 dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido apresentada pelos credores 
quirografários, nos termos do artigo 173, §1º, da LSA, oposição à essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do 
pagamento e/ou depósito judicial; e (c) à realização de subsequente Assembleia Geral da Companhia que deverá confirmar a redução 
de capital, determinar o valor da redução de capital até o limite máximo indicado no item (i) acima, indicar quais bens e ativos da 
Companhia serão entregues e sua alocação e distribuição entre as acionistas da Companhia e, por fim, aprovar a alteração do Artigo 5º 
do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir a redução de capital e o correspondente cancelamento de ações de emissão da 
Companhia. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata na forma de sumário. 
Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes e lavrada em livro próprio.  
Mesa: Presidente: Carlos Alberto Bolina Lazar; Secretário: Cesar Augusto Silva - Secretário. Acionistas: Somos Educação S.A. (p. Carlos 
Alberto Bolina Lazar e Cesar Augusto Silva) e Saber Serviços Educacionais S.A. (p. Carlos Alberto Bolina Lazar e Cesar Augusto Silva).  
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 02 de outubro de 2019. Mesa:  Carlos Alberto Bolina Lazar - Presidente; 
Cesar Augusto Silva - Secretário. 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM CEMITÉRIOS E FUNERÁRIAS PARTICULARES DOS ESTADO DE SÃO PAULO - SEMCESP 
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Pelo presente edital ficam convocados todos os empregados em cemitérios e funerárias particulares 
no Estado de São Paulo, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na forma estatutária e legislação vigente, a realizar-se 
no dia 11/10/2019, às 15:00 horas em 1ª convocação e às 15:30 horas em 2ª convocação, na sede do Sindicato à Rua Coronel Luis 
Americano, 334, São Paulo, em especial para atendimento aos integrantes da categoria, sócios e não sócios que prestam serviços nos 
cemitérios e funerárias particulares do Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, discussão 
e aprovação da ata da assembleia anterior; b) Discussão, apreciação e votação sobre as reivindicações a serem formuladas para 
renovação da norma coletiva da categoria para vigorar a partir de 01 de novembro de 2019 relativos à fixação do percentual do reajuste 
salarial, demais reivindicações de natureza econômica, social e sindical, bem como condições de trabalhos aplicáveis no âmbito da 
categoria profissional representada por este sindicato; c) Fixação do índice ou valor e autorização de desconto da contribuição assistencial 
dos integrantes da categoria, sócios e não sócios; d) Deliberação sobre a concessão de autorização e outorga de poderes especiais 
à Diretoria do Sindicato para promover, subscrever ou rejeitar acordos, junto as empresas, sindicatos econômicos, Ministério do Trabalho 
e Justiça do Trabalho ou instauração de dissídio coletivo de interesse da categoria, São Paulo, 01 de outubro de 2019. A Diretoria.

CA Investment (Brazil) S.A. - CNPJ nº 28.132.263/0001-73 - NIRE 35300505778
Certidão Ata da AGE realizada em 11/09/2019, às 11 hrs

Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que a Ata em epígrafe foi registrada sob o nº 514.364/19-1 em 27/09/2019, 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Alta Mogiana Agro S.A.
CNPJ 31.937.012/0001-70 – NIRE 35.300.527.585

Extrato da 1ª Assembleia Geral Ordinária
Aos 12/08/2019, às 15 horas, em sua sede social, reuniram-se a totalidade do Capital Social. Assumindo 
a presidência da mesa, Sr. Luiz Octávio Junqueira Figueiredo; Luiz Eduardo Junqueira Figueiredo, para se-
cretariar. Aprovaram: 1)
publicados no dia 02/08/2019 no DOESP e no jornal O Dia SP. 2) -

3)
Jucesp

Usina Alta Mogiana S.A. – Açúcar e Álcool
CNPJ 53.009.825/0001-33 – NIRE 35.300.141.539

Extrato Ata 25ª Assembleia Geral Ordinária
Aos 12/08/2019, às 11 horas, em sua sede social, reuniram-se a totalidade do Capital Social. Assumindo a 
Presidência da mesa, Sr. Luiz Octavio Junqueira Figueiredo; Luiz Eduardo Junqueira Figueiredo, para secretariar 
os trabalhos. Aprovaram: 1
publicados no dia 02/08/2019 no DOESP e no jornal O Dia SP. 2) -

-

30.000.000,00. 3) Jucesp 
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1000444-51.2016.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo Requerente: Genoveva de Mello Sogayar Requerido:
Conceito Hef Cabelo e Estética Eireli. O Dr. Guilherme Santini Teodoro, Juiz de Direito da 30ª Vara Cível,
do Foro Central FAZ SABER a CONCEITO HEF CABELO E ESTÉTICA EIRELI, CNPJ 07.028.903/0001-
20, representada por SANDRA REGINA KURZAWE, CPF 008.666.899-4, que GENOVEVA DE MELLO
SOGAYAR, ação de Procedimento Comum ( Cobrança de Alugueis – Sem desejo) para cobrança de R$
140.871,69 á ser corrigida e acrescida das cominações legais, referente as despesas condominiais referente
ao imóvel da Alameda Itu, 1479. E não localizada o reqda, defere-se edital, para que, no prazo de 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos
alegados pelo autor, nos termos do artigo 257 do NCPC, Será o presente, afixado e publicado na forma da
lei. J - 02 e 03/10
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1126913- 
16.2014.8.26.0100 (USUC 1598) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, 
do Foro Central Cível,da Comarca de SÃO PAULO,do Estado de São Paulo,na forma da Lei,etc. FAZ SABER a(o)(s) Espólio de 
João Zerlini,Elisa Risoletta Rossi Zerlini ou Elisa Risoletta Zerlini,réus ausentes,incertos, desconhecidos,eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Antônio do Carmo Ozeto e Maria de Lourdes 
Naves Ozeto ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Zalina Rolim, 
nº 445 Vila Éde - São Paulo SP, com área de 103,00 m², contribuinte nº 068.190.0108-8, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  [1,2] 
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EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Rua Luís de
Oliveira, 260, APARTAMENT O 21, BLOCO 7B, Jardim Comercial, São Paulo - SP,
CEP: 05886-900, 259.107
MATRICULA VAGA DE GARAGEM .
1º leilão 23/10/2019 a partir das 14:30 horas
2º leilão 13/11/2019 a partir das 14:30 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP
Agente EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários: ULISSES MANOEL DE OLIVEIRA, Brasileiro(a), Operador, CPF 264.918.184-
20, CI: 223895623 SSP/SP, Casado(a) com DALVA MASSUMI YOSSUGO, Brasileiro,
Do Lar, CPF 010.689.648-20 CI: 9369638 SSP/SP
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão Informações tel. (11) 93285-4559, Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara Itupeva/
Sp, Cep 13295000

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B49579
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RKC de Kart: Penúltima etapa definiu
os principais candidatos ao título

Página 8

Um misto de percurso, que
teve autódromo de terra, pe-
dreira, canavial e areia. Essa
foi a mistura perfeita para a
etapa de Cordeirópolis (SP) da
Mitsubishi neste sábado.

As duplas largaram na pis-
ta de terra do autódromo Val-
demar Fragnani, que tem 2.000
metros de extensão com duas
retas de 350m e 320m. Após,
passaram por uma pedreira re-
pleta de curvas com muita téc-
nica e seguiram por trilhas em
meio à plantações de cana-de-
açúcar.

No ano que comemora 20
anos, a Mitsubishi Cup traz
nomes que fazem parte da his-
tória e convidados para dispu-
tar a prova. Nesta etapa, a ho-
menagem ficou para Lucas
Moraes e Kaique Bentivoglio,
a dupla mais jovem a ter con-
quistado o título da tempora-
da. Eles fizeram bonito e ven-
ceram a prova, desbancando os
pilotos da categoria L200 Tri-
ton Sport R.

“Foi uma surpresa, muito
legal poder voltar na Cup, ga-
nhar nas três provas não podia
ter sido melhor. É um campe-
onato que sempre tivemos ex-
celentes resultados, fizemos
temporadas incríveis vencen-
do a maioria das provas. A
L200 Triton R é um carro mui-
to legal, fácil de andar, me sur-
preendi. Bem divertido”, des-
creve o piloto. “Quem sabe no
ano que vem tem mais”, pro-
mete Lucas, que acaba de con-
quistar o título geral do Rally
dos Sertões, a maior prova off-
road da América Latina. “Foi
maravilhoso, não esperava. Fiz
oito temporadas na Cup e já
estava com saudade de estar
aqui. É um dos campeonatos
que mais gosto e onde come-
cei”, emociona-se Kaique.

Das duas pras quatro rodas
Também a cada etapa rivais

históricos que fazem parte da
história do automobilismo na-
cional são convidados para
protagonizar disputas a bordo
do ASX RS. Nesta etapa, duas
lendas das duas rodas, Zé Hé-
lio e Dimas Mattos.

O multicampeão Zé Hélio
tem em seu currículo cinco vi-
tórias no Rally dos Sertões,
três participações no Dakar,
além de inúmeros títulos bra-
sileiros nas Motos. Mesmo
assim, vem se aventurando nos
carros e chegou a participar de
duas temporadas da Mit Cup,
em 2012 e 2013.

Dimas Mattos tem mais de
30 anos de experiência em
competições off-road, já par-
ticipou 17 vezes do Rally dos

Circuito de terra, pedreira e
canavial apimentam a

Mitsubishi Cup em Cordeirópolis
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Trechos variados empolgaram as duplas

Sertões, além de ter compe-
tido três vezes no Rally Dakar.
Usando todo esse conheci-
mento, fundou a Brasil Moto
Tour, empresa especializada
em turismo sobre duas rodas,
que leva os participantes a lu-
gares paradisíacos pelo Bra-
sil. Mas essa foi a primeira vez
que ele disputou uma prova
nos carros.

Campeões do dia
Já com uma mão na taça

do campeonato, Ricardinho
Feltre e Ivo Mayer venceram
mais uma na ASX RS Master.
“A gente corre com alegria,
um acreditando no trabalho do
outro”, vibra o navegador. “A
ansiedade é grande, o campe-
onato está afunilando e che-
gando na reta final. Estamos
vindo de excelentes resulta-
dos e a estratégia é continuar
acelerando muito e chegar no
fim do ano para comemorar
mais uma”, comenta Ricardi-
nho.

Na L200 Triton ER Mas-
ter, Juliano Diener e Gunnar
Dums vencem mais uma e se
distanciam dos adversários.

Albano Junior e Breno Re-
zende foram os vencedores na
L200 Triton ER. “Estamos na
briga pelo campeonato, o We-
llington da Costa ganhou três,
nós ganhamos duas, mas te-
mos mais duas etapas. Acho
que vai dar para perturbar e dar
um trabalhinho aí pra ele.
Agora é minha vez de pertur-
bar”, diverte-se Albano.

Ao todo, a Mitsubishi Cup
tem seis categorias: L200 Tri-
ton Sport R, L200 Triton ER,
L200 Triton ER Master, ASX
RS, ASX RS Master e a novís-
sima L200 Triton Sport RS.

Os carros são preparados
pela Mitsubishi Motors, úni-
ca montadora na América La-
tina que tem uma linha de pro-
dução de veículos de corrida,
e estão disponíveis para ven-
da para os pilotos e equipes
com condições especiais.
Para mais informações, entre
em contato pelo e-mail:
yh@spinelliracing.com.br.

Próxima etapa
A próxima etapa da Mitsu-

bishi Cup será inédita. A cida-
de de Americana (SP) recebe
a prova pela primeira vez no
dia 19 de outubro, na Fazenda
Salto Grande.

A Mitsubishi Cup tem pa-
trocínio de Lubrax, W.Truffi,
Axalta, Transzero, Pirelli, JBL,
Unirios, Salomon e Artfix. Para
mais informações, vídeos, fo-
tos e inscrições, acesse:
www.mundomit.com.br.

A categoria Stock teve disputas sensacionais

O GP Inarco, penúltima eta-
pa do campeonato do Racing
Kart Club, que foi realizada no
último fim de semana no Kartó-
dromo de Interlagos, em São Pau-
lo, já definiu os principais can-
didatos ao título. Depois de qua-
tro provas da segunda fase Fábio
Cunha (Stock) e Anthony Pepe-
rone (Light e Truck) são os líde-
res do RKC.

Na principal categoria (Sto-
ck), o campeão da primeira fase
Fábio Cunha venceu pela segun-
da vez neste segundo semestre
de forma dominadora. Ele largou
da pole position e liderou de pon-
ta a ponta com grande folga. Ele
recebeu a bandeirada com 7s711
sobre Alberto Otazú, que largou
dos boxes, realizou 13 ultrapas-
sagens e na penúltima passagem
estabeleceu a volta mais rápida
(59s789) do evento. Subiu no
pódio em terceiro Fernando Xi-
menes, seguido de Fernanda Jar-
dim, Henrique Luís e Nelson
Reple. Agora Cunha é o novo lí-
der do certame, com 86 pontos,
seguido de Ivan Guerra, com seis
pontos a menos.

Outro que dominou ampla-
mente esta quarta etapa foi o jo-
vem Anthony Peperone, que lar-
gou da pole position e venceu
as categorias Light e Truck.
Na bateria dos pilotos leves ele
teve a ajuda de Ian Almeida, que o
empurrou até a chegada, para re-
ceberem a bandeirada lado a lado,
separados por apenas 11 milési-
mos de segundo. Peperone tam-
bém foi o autor na passagem mais
veloz (1min00s569). Em tercei-
ro, 5s234 atrás terminou Cássio
Machado, seguido de Caio Terra,
Leonardo Pfeifer e Rogério Ce-
bola, que brigaram bastante e tro-

caram de posição várias vezes.
Peperone assumiu a liderança da
fase, com 91 pontos, 20 de van-
tagem sobre Cebola, o vice-líder.

Na prova dos pesados (lastro
de 110 quilos) Anthony teve vida
ainda mais fácil. Sumiu na fren-
te, fez o giro mais rápido
(1min00s746), pra receber a
bandeirada de vitória com
16s612 de vantagem sobre Leo-
nardo Ferreira. Que lutou muito
com Samuel Bezerra e Sérgio
Compain, seguidos por Geison
Granelli e Andrez Velasco, todos
andando muito juntos. Nesta ca-
tegoria Peperone também assu-
miu a ponta da tabela de pontua-
ção com 78 pontos, apenas três
a mais do que Andrez Velasco.

Resultado da quarta etapa do
segundo turno da categoria Sto-
ck: 1) Fábio Cunha, 17 voltas em
18min04s962; 2) Alberto Otazú,
a 7s711; 3) Fernando Ximenes,
a 12s108; 4) Fernanda Jardim, a
14s207; 5) Henrique Luis, a
14s207; 6) Nelson Reple, a

14s366; 7) Fábio PL, a 21s525;
8) Jorge Filipe, a 21s738; 9) Fá-
bio Cunha 2, a 26s518; 10) Fer-
nando Teles, a 33s506.

Pontuação da Copa Ingo Ho-
ffmann (Stock) depois da quar-
ta etapa do segundo turno: 1)
Fábio Cunha, 86 pontos; 2) Ivan
Guerra, 80; 3) Fábio PL, 76; 4)
Alberto Otazú, 70; 5) Fernan-
do Ximenes, 68; 6) Nelson Re-
ple, 60; 7) Henrique Luis, 59;
8) Fábio Gudima Cunha, 58; 9)
Fernanda Jardim, 56; 10) Fernan-
do Teles, 47.

Resultado da quarta etapa do
segundo turno da categoria Light:
1) Anthony Peperone, 18 voltas
em 18min06s557; 2) Ian Almei-
da, a 0s011; 3) Cássio Machado,
a 5s234; 4) Caio Terra, a 7s561;
5) Leonardo Pfeifer, a 8s761; 6)
Rogério Cebola, a 8s986; 7) José
Adauto Silva, a 9s722; 8) Ricar-
do de Souza, a 11s438; 9) Elvis
Lima, a 13s744; 10) José de Je-
sus, a 14s425.

Pontuação da Copa Aldo Pi-

edade (Light) depois da quarta
etapa do segundo turno: 1) An-
thony Peperone, 91 pontos; 2)
Rogério Cebola, 71; 3) Caio Ter-
ra, 69; 4) Alexandre Porche, 65;
5) Ian Almeida, 63; 6) Adeilton
Neri, 62; 7) Elvis Lima, 59; 8)
José Adauto Silva, 53; 9) Bruno
Suter, 52; 10) Hélio Matias, 49.

Resultado da quarta etapa do
segundo turno da categoria Tru-
ck: 1) Anthony Peperone, 18 vol-
tas em 18min34s234; 2) Leonar-
do Ferreira, a 16s612; 3) Samuel
Bezerra, a 17s755; 4) Sérgio
Compain, a 17s337; 5) Gelson
Granelli, a 18s843; 6) Andrez
Velasco, a 18s992; 7) Guto Oli-
veira, a 19s042; 8) Fábio Cunha,
a 26s606; 9) Marcelo Yoshida, a
30s209; 10) Hélio Matias, a
37s694.

Pontuação da Copa Felipe
Giaffone (Truck) depois da quarta
etapa do segundo turno: 1) An-
thony Peperone, 78 pontos; 2)
Andrez Velasco, 75; 3) Geison
Granelli, 70; 4) Gustavo Pince-
lli, 67; 5) Leonardo Ferreira, 66;
6) Eduardo Ximenes, 62; 7) Guto
Oliveira, 61; 8) Sérgio Compa-
in, 60; 9) Fernando Teles, 50; 10)
Hélio Matias, 46.

A última etapa do campeona-
to do RKC será no dia 12 de ou-
tubro, novamente no Kartódro-
mo de Interlagos. 

O RKC Racing tem o apoio
de Cervejas Votus/Ecoposte/Es-
petinhos Esperança/Flash Couri-
er/Imab/Inarco/Master Express/
Porto Penha Food Park/Rolley
Ball/Speed Truck.

Procure na loja de apps do
celular e baixe o aplicativo
Go2Kart, para Android e Iphone,
e tenha em mãos todo o calendá-
rio do RKC e outros certames.
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A Liga Nacional de Basquete anuncia programa
de tecnologia e integridade com a Genius Sports

Chris  e Kouros assinam acordo

A Genius Sports, líder mun-
dial em conteúdo esportivo digi-
tal, serviços de tecnologia e in-
tegridade, foi escolhida pela Liga
Nacional de Basquete (LNB)
para lançar uma nova e importan-
te estratégia de integridade e da-
dos ao vivo. O anúncio foi feito
na manhã da terça-feira, em co-
letiva realizada no Hotel Renais-
sance, em São Paulo (SP), con-
tando com as presenças de Kou-
ros Monadjemi, presidente da
LNB, e Chris Dougan, diretor de
comunicação da Genius Sports.

Como parceiro de algumas
das maiores organizações do es-
porte mundial, como NBA,
FIBA, Euroleague Basketball,
NCAA, English Premier Lea-
gue e a Associação Alemã de
Futebol, a Genius Sports for-
necerá à principal liga de bas-
quete do Brasil, a NBB CAI-
XA, proteção sem precedentes
contra as ameaças de manipu-
lação de resultados e corrup-
ção relacionada às apostas,  ao
mesmo tempo em que implemen-

ta uma estratégia tecnológica ino-
vadora destinada a promover o
envolvimento dos fãs e elevar o
perfil da concorrência.

Junto ao Ministério da Eco-
nomia no processo de criação
de uma estrutura regulamenta-
da para apostas esportivas no
Brasil, a LNB adotou uma pos-
tura proativa, indicando a Ge-
nius Sports como seu parcei-
ro exclusivo de integridade. O
acordo permitirá que a Genius
Sports monitore, analise e ava-
lie os movimentos de probabi-
lidades em tempo real em to-
dos os jogos da LNB, fornecen-
do visibilidade sobre a atividade
e inteligência de apostas globais
para iniciar investigações efica-
zes de integridade.

A Liga Nacional de Basquete
também concedeu à Genius Sports
direitos exclusivos de apostas para
controlar a coleta e distribuição de
seus dados oficiais.

O LiveStats da FIBA (Federa-
ção Internacional de Basquete),
uma principal coleta de dados no

basquete mundial, continua forne-
cendo a LNB dados rápidos, pre-
cisos e robustos, direto da quadra
para garantir agilidade ao seu site,
aplicativo móvel, placar e parce-
rias de apostas.

Kouros Monadjemi, presi-
dente da LNB, avaliou a parceria
firmada. “A LNB sempre esteve
à frente de novas tecnologias e
serviços que podem impactar a
maneira como nossos fãs conso-
mem basquete. A parceria com a
Genius Sports prova que estamos
entre as principais ligas de bas-
quete do mundo e este novo pas-
so de nosso relacionamento nos
ajudará a manter nossa credibili-
dade e transparência entre as
equipes, fãs e mídia”.

Diretor de comunicação da
Genius Sports,  Chris Dougan,
também fez sua análise sobre o
acordo. “Por meio de tecnologia
avançada e uma estratégia eficaz
de integridade, todos os espor-
tes podem se envolver de manei-
ra proativa com o setor de apos-
tas regulamentado e legal para
gerar novas receitas e expandir
sua audiência global. A LNB
está adotando medidas compro-
vadas para proteger a integrida-
de de suas competições e esta-
mos orgulhosos de expandir
nossa parceria com eles em um
momento tão importante para o
esporte brasileiro”.

Sobre a Liga Nacional de
Basquete - Lançada em dezem-
bro de 2008, a Liga Nacional de
Basquete do Brasil (LNB) reu-
niu os principais líderes e equi-
pes profissionais brasileiras de
basquete, em um esforço para
tornar o basquete o segundo es-
porte mais popular do Brasil,
atrás do futebol.

A LNB, uma liga independen-
te administrada por equipes pró-
prias, é responsável pela organi-
zação do NBB (Novo Basquete
Brasil), o principal campeonato
nacional de basquete masculino
e o LDB (Liga de Desenvolvi-
mento), uma competição nacio-
nal de clubes com jogadores sub-
20, crucial para o desenvolvimen-
to de novos atletas. Em 2014, a
LNB anunciou uma parceria plu-
rianual inovadora com a NBA
(National Basketball Associati-
on), com o objetivo de continu-
ar a crescer o basquete no país.

Sobre a Genius Sports - A
Genius Sports é líder global em
conteúdo digital esportivo, servi-
ços de tecnologia e integridade.
A tecnologia da empresa é usada
em mais de 150 países em todo o
mundo, capacitando os esportes
a capturar, gerenciar e distribuir
seus dados e vídeos ao vivo, im-
pulsionando sua transformação
digital e aprimorando seus rela-
cionamentos com os fãs.

Com sede em Londres, são
parceiros de confiança de mais
de 500 organizações esportivas
em todo o mundo, incluindo
muitas das maiores ligas e fede-
rações do mundo, como NBA,
Premier League, FIBA, NCAA e
PGA TOUR.

A Genius Sports é mais do
que um fornecedor de tecnolo-
gia. A empresa constrói parceri-
as de longo prazo com esportes
em todos os níveis, ajudando-os
a controlar e maximizar o valor
de seu conteúdo, fornecendo
conhecimento técnico e suporte
24 horas por dia. Mais informa-
ções sobre a Genius Sports:
https://www.geniussports.com/
sports/
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