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Desigualdades impactam diagnóstico
precoce do câncer de mama no país

Petrobras recolhe mais de 133
toneladas de resíduo oleoso de praias

Página 5

Página 3

Caixa anuncia redução de juros
 do crédito imobiliário

Programa do MEC abrirá
1,5 milhão de vagas em
educação profissional

Esporte
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,08
Venda:       4,08

Turismo
Compra:   4,07
Venda:       4,31

Compra:   4,47
Venda:       4,47

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

22º C

16º C

Quarta: Nublado
com chuva de ma-
nhã. À tarde e à
noite pode garoar.

Previsão do Tempo

A Associação de Kart Ama-
dor de São Paulo (Akasp) terá
a decisão do quarto turno de
seu certame de F-4 nesta quar-
ta-feira (9), a partir das 21h30,
no Kartódromo Granja Viana
(Cotia/SP). Depois de sete eta-

Kartismo: Akasp define
título de turno de F-4

nesta quarta-feira
pas da quarta fase a liderança é
da dupla Bruno Biondo/Emílio
di Bisceglie, com 157 pontos,
apenas 10 de vantagem sobre
Hélio Bianchi/Alberto Otazú e
André Relvas/Luiz Reche, os
vice-líderes.             Página 8

Circuito TRIDAY Series
2019: Riacho Grande

definirá os melhores do ano
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O Circuito TRIDAY Series
2019 realizará no próximo do-
mingo, dia 13 de outubro, sua
sétima etapa da temporada. De
março até aqui, a competição
passou por algumas das princi-
pais cidades do país, reunindo
triatletas de diferentes idades,
novatos e experientes. Agora,
mais uma vez no Riacho Gran-
de, distrito de São Bernardo do
Campo (SP), o evento conhece-
rá seus campeões e destaques.
Independente dos vencedores de
cada categoria, quem sai ganhan-
do é o triatlo nacional, com um
circuito cada vez mais consoli-
dado no calendário.     Página 8 Circuito TRIDAY Series 2019

Ginástica masculina do
Brasil alcança objetivo
e se classifica para a

Olimpíada de
Tóquio-2020

Arthur Zanetti

O objetivo foi alcançado. A Seleção Brasileira
masculina de Ginástica Artística atingiu a principal
meta estabelecida para esta temporada e classifi-
cou-se para a Olimpíada de Tóquio-2020. A con-
firmação veio nesta segunda-feira (7), ao final da
disputa do qualificatório da prova de equipes. Após
a ótima prova de recuperação no domingo, o Brasil
finalizou a competição na 10ª posição, justamente
o que precisava para carimbar o passaporte para os
Jogos do ano que vem.

Eram nove as vagas olímpicas em disputa neste
Mundial.                                                      Página 8
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Melo e Kubot começam a
defender título do Masters

1000 de Xangai

Comemorando o título de 2018 em Xangai
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A edição 2019 do Masters
1000 de Xangai começa na madru-
gada desta quarta-feira (9), à 1h30
(horário de Brasília), para Marce-
lo Melo e Lukasz Kubot. A dupla,
que joga como cabeça de chave
número 2 na China, estreia diante
do croata Borna Coric e do chinês
Runhao Hua - que receberam wild
card -, iniciando a defesa do título
comemorado no ano passado. Xan-
gai, aliás, é um torneio muito es-
pecial para Marcelo. Com Kubot,
foi campeão em 2018 e vice em

2017, conquistando o Masters
1000 mais duas vezes: em 2013
(com o croata Ivan Dodig) e em
2015 (com o sul-africano Raven
Klaasen). Um histórico de três
títulos, um vice e momentos que
marcaram a carreira.

“É um torneio mais que es-
pecial para mim. Aqui conquis-
tei o meu primeiro Masters Se-
ries, em 2013 e, em 2017, o
vice me ajudou a chegar a nú-
mero 1 do mundo”, afirma
Marcelo.                     Página 8

Tufão leva
governo dos

EUA a
decretar

emergência
nas Ilhas
Marianas

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, decla-
rou na terça-feira (8) estado de
emergência nas Ilhas Marianas
do Norte e ordenou que seja
prestada ajuda federal às auto-
ridades locais em razão da pas-
sagem de um tufão.

O jornal Pacific Daily
News noticiou que o tufão 
Hagibis vai atingir nesta terça-
feira a ilha de Anatahan, a cer-
ca de 130 quilômetros ao nor-
te de Saipan, no Oceano Pací-
fico.                            Página 3

Brasil repudia
qualquer

tentativa de
desestabilizar
governo do

Equador
O Ministério das Relações

Exteriores divulgou na tarde da
terça-feira (8) nota de apoio ao
Equador, país que passa por ma-
nifestações populares após o
governo decretar a eliminação
dos subsídios aos combustíveis
na última semana.

Segundo a nota, “os governos
da Argentina, Brasil, Colômbia, El
Salvador, Guatemala, Paraguai e
Peru expressam seu repúdio à
qualquer tentativa de desestabili-
zar os regimes democráticos le-
gitimamente constituídos, e ex-
pressam seu forte apoio às ações
empreendidas pelo Presidente
Lenin Moreno para recuperar a
paz, a institucionalidade e a or-
dem, utilizando os instrumentos
concedidos pela constituição e
pela lei, assim como ele vem fa-
zendo.”                            Página 3
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O Ministério da Educação
(MEC) vai ofertar mais 1,5 mi-
lhão de vagas em educação pro-
fissional e tecnológica até 2023.
O aumento das vagas faz parte do
programa Novos Caminhos, lan-
çado na terça-feira (8). Com o
programa, as atuais 1,9 milhão de

Ministro da Educação e Secretário de Educação Profissional e
Tecnológica

vagas passarão para 3,4 milhões
em todo o país, representando
um aumento de 80%. O ministro
da Educação, Abraham Wein-
traub, assinou quatro portarias
para dar andamento ao programa.

Segundo o ministro, o obje-
tivo é acabar com preconceitos

em relação a cursos técnicos e
melhorar a qualificação dos pro-
fissionais. “Um curso técnico
bom permite ao jovem ter renda
superior a alguém formado em
curso superior, que não tem foco
na realidade.”

Essas vagas deverão ser ofer-
tadas tanto no ensino médio
quanto para jovens e adultos que
já estão fora da escola. A pasta
pretende também articular a
oferta dos cursos com a deman-
da do mercado de trabalho. “A
educação tem que estar voltada
para o mercado de trabalho, não
pode dar as costas e ignorar as
demandas do setor produtivo”,
disse o secretário de Educação
Profissional e Tecnológica, Ari-
osto Antunes Culau. 

O programa prevê uma série
de ações, que incluem mudanças
na regulação da oferta de cursos
técnicos, formação de professo-
res e ampliação de cursos pro-
fissionais e técnicos.    Página 4
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A Caixa Econômica Fede-
ral anunciou  na terça-feira (8)
redução de até 1 ponto percentual
nas taxas de juros para os finan-
ciamentos imobiliários com re-
cursos do Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimos
(SBPE). A menor taxa passou
de 8,5% ao ano para 7,5% ao
ano e a maior: de 9,75% ao ano
para 9,5% ao ano. As novas ta-
xas serão  válidas a partir da
próxima segunda-feira (14).

A redução é válida para cré-
dito com saldo devedor atuali-
zado pela Taxa Referencial

(TR) no âmbito do Siste-
ma Financeiro de Habita-
ção (SFH) e do Sistema Fi-
nanceiro Imobiliário (SFI).
O SFH é voltado para os
financiamentos de imóveis
de menor valor e tem par-
te das unidades financiadas
com recursos do Fundo de
Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS). O SFI é destinado
a imóveis mais caros, sem co-
bertura do FGTS.

Esta é a segunda redução
de juros anunciada pela Cai-
xa.                           Página 3
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Governo de SP e Sebrae-SP
liberam R$ 125 milhões

para microcrédito

Presidente da Caixa defende
manutenção do banco como

gestor do FGTS

CCJ prorroga prazo para
quitação de precatórios a

pessoas jurídicas

USP e Unicamp ocupam as
posições de liderança no

Ranking Universitário Folha
Página 2

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) do Senado
aprovou na terça-feira (8) a
prorrogação, até 2028, do pra-
zo para estados, Distrito Fede-

ral e municípios quitarem pre-
catórios devidos a pessoas ju-
rídicas. Nas regras atuais, o
prazo se encerra  em 31 de de-
zembro de 2024.          Página 4
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Governo de SP e Sebrae-SP liberam
R$ 125 milhões para microcrédito

O Governo de São Paulo e o
Sebrae-SP anunciaram na segun-
da-feira (7), durante a Feira do
Empreendedor, a liberação de R$
125 milhões adicionais em mi-
crocrédito, destinado a pequenos
negócios e empreendedores ini-
ciantes do programa Empreen-
da Rápido, e 100 mil vagas em
cursos de capacitação técnica
para os próximos 12 meses.

“O empreendedorismo é a
atividade prioritária dentro da
geração de empregos no Gover-
no do Estado de São Paulo. Nós
lançamos, conjuntamente com o
Sebrae, o programa Empreenda
Rápido”, destacou o Governador
João Doria. “Nós temos a abso-
luta convicção de que a ativida-
de empreendedora proporciona

a geração de oportunidades. Ao
estabelecer um crédito de R$ 1
bilhão, nós estamos convenci-
dos de que podemos ajudar mi-
lhares de novos empreendedo-
res”, comentou.

Com R$ 75 milhões do Es-
tado e R$ 50 milhões do Sebrae-
SP anunciados nesta segunda-
feira, será possível criar mais
vagas para capacitação técnica e
conceder microcrédito para
atender 175 mil empreendedo-
res nos quatro anos desta gestão.

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Patricia Ellen,
destaca que emprego, empreende-
dorismo e renda são mantras des-
te governo. “Pretendemos quali-
ficar 1 milhão de pessoas em ges-
tão empreendedora por ano e for-

mar 250 mil pessoas em qualifi-
cação profissional”, afirma.

A Feira do Empreendedor do
Sebrae-SP é a maior feira de
empreendedorismo da América
Latina, com mais de 500 expo-
sitores e expectativa de receber
150 mil visitantes. Neste ano, o
evento tem como tema “Empre-
ender é para todos” e leva ao
público uma extensa agenda de
atividades, palestras e oficinas.
A Feira acontece até amanhã, 8
de outubro, das 10h às 20h. A
entrada é gratuita e as inscrições
podem ser feitas em feirado
empreendedor.sebraesp.com.br.

Sobre o programa Empre-
enda Rápido

O Empreenda Rápido é um

programa do Governo de SP, em
parceria com o Sebrae, lançado
em julho deste ano, que tem
como objetivo facilitar a vida do
empreendedor e oferecer tudo o
que ele necessita para abrir ou
ampliar ou seu negócio em um
só lugar, reunindo pela primeira
vez toda a rede de fomento ao
empreendedorismo do Estado.
O programa ainda conta com a
participação do Banco do Povo,
Desenvolve SP, Jucesp e do Cen-
tro Paula Souza.

A iniciativa prevê qualifi-
car um milhão de pessoas em
gestão empreendedora por ano
e conceder R$1 bilhão em mi-
crocrédito nos próximos qua-
tro anos, por meio do Banco
do Povo.

Campanha Outubro Rosa terá exames
preventivos para mulheres com

deficiência e cuidadoras
A Secretaria Municipal da Pes-

soa com Deficiência (SMPED)
em parceria do Conselho Munici-
pal da Pessoa com Deficiência
(CMPD-SP), promove neste mês
a 5ª edição do “Outubro Rosa para
Mulheres com Deficiência – Re-
construindo a vida”.

Poderão participar as mulhe-
res com deficiência e cuidado-
ras, com idade acima de 40 anos,
e jovens com histórico familiar
de câncer de mama precoce. Se-
rão realizados exames de mamo-
grafia, ultrassom pélvico, trans-
vaginal e consulta para métodos
contraceptivos (implantação de
implanon e colocação de DIU),
no Hospital Municipal do Cam-
po Limpo. Os atendimentos e
encaminhamentos serão feitos
por meio do Sistema Único de

Saúde (SUS).
Inscrições até o dia 10 de

Outubro de 2019. Somente pe-
los telefones: (11) 3913 - 4038
/ 3913 - 4003 / 3913 - 4077 /
3913- 4076 ou pelo link: http://
bit.ly/outubrorosa_2019.

O artigo 18 da Lei Brasilei-
ra de Inclusão (LBI) assegura
“atenção integral à saúde da pes-
soa com deficiência em todos os
níveis de complexidade, por in-
termédio do SUS, garantido
acesso universal e igualitário”.

Participe e vista rosa!
Sobre o Outubro Rosa
O movimento popular inter-

nacionalmente conhecido como
Outubro Rosa é comemorado
em todo o mundo. O nome re-
mete à cor do laço rosa que sim-

boliza, mundialmente, a luta con-
tra o câncer de mama e estimula
a participação da população,
empresas e entidades. Este mo-
vimento começou nos Estados
Unidos, onde vários estados ti-
nham ações isoladas referentes
ao câncer de mama e/ou mamo-
grafia no mês de outubro, pos-
teriormente, com a aprovação do
Congresso Americano o mês de
Outubro se tornou o mês nacio-
nal (americano) de prevenção do
câncer de mama.

A primeira iniciativa vista no
Brasil foi em 2002, com a ilu-
minação em rosa do monumen-
to Mausoléu do Soldado Cons-
titucionalista (mais conhecido
como o Obelisco do Ibirapuera),
situado em São Paulo.

O movimento Outubro Rosa

alerta às mulheres para o risco
do câncer de mama e a impor-
tância dos exames de rotina para
a detecção precoce da doença.
O câncer de mama é o tipo que
mais atinge as mulheres no Bra-
sil e exige cuidados. A chance de
cura é de 90% quando o diagnós-
tico é precoce.

Serviço:
5ª Edição do Outubro

Rosa para Mulheres com De-
ficiência - Reconstruindo a
vida

Data: 19 e 26/10
Horário: das 8h às 18h
Local: Hospital Municipal

do Campo Limpo
Endereço: Rua Tereza Mou-

co de Oliveira, s/nº - Entrada Fidi
(ao lado da UPA - Campo Limpo).

USP e Unicamp ocupam as posições de
liderança no Ranking Universitário Folha

A Universidade de São Pau-
lo (USP) e a Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp) li-
deram a relação de melhores ins-
tituições de Ensino Superior do
Brasil, de acordo com o 
Ranking Universitário Folha,
publicado  pelo jornal “Folha de
S. Paulo” na segunda-feira (7).

Pelo segundo ano consecu-
tivo, a USP se mantém no topo
da lista. A Unicamp avançou duas
posições em relação ao ano pas-
sado e ocupa a segunda coloca-
ção. Na oitava edição, o levanta-
mento avaliou as 197 universi-
dades ativas no Brasil, públicas
e privadas.

A Universidade Estadual
Paulista (Unesp) também subiu
dois degraus na classificação
geral e está na sexta coloca-
ção. Em terceiro lugar ficou a
Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ).

Indicadores
Criado em 2012, o Ranking

Universitário Folha avalia as uni-
versidades a partir de cinco in-
dicadores: pesquisa científica,

qualidade do ensino, avaliação
do mercado de trabalho, interna-
cionalização e inovação.

Desses cinco indicadores, a
USP lidera em dois – Pesquisa
e Mercado. Na soma geral de
todos os critérios, a universida-
de obteve 98,02 dos 100 pontos
possíveis, enquanto a Unicamp
chegou a 97,09 pontos.

“O sistema de Ensino Supe-
rior do Estado de São Paulo é
robusto e eficiente e tem como
meta a busca constante pela ex-
celência acadêmica, o que se tra-
duz em destaque nos diferentes
rankings internacionais e no
ranking”, salienta o vice-reitor
da USP, Antonio Carlos Hernan-
des, ao Jornal da USP.

Formação
Além do ranking geral de

universidades, também foi divul-
gada a classificação das carrei-
ras mais bem avaliadas no País.
Nesse quesito, a USP está na pri-
meira colocação em 29 das 40
áreas classificadas. Em outras
duas, a universidade ficou em
segundo lugar.

“A Pró-Reitoria de Gradu-
ação da USP vem, ao longo dos
últimos anos, se dedicando à
inovação curricular e à revisão
dos projetos pedagógicos dos
cursos”, destaca o pró-reitor
de Graduação da universidade,
Edmund Chada Baracat, ao Jor-
nal da USP.

“A universidade está alinha-
da com as principais universi-
dades do mundo em centrar
seus esforços na formação de
profissionais em um ambiente
de pesquisa e inovação volta-
do para a sociedade. O resulta-
do reflete o esforço de toda a
comunidade acadêmica”, com-
pleta o vice-reitor da USP.

Conceitos
A professora Cleopatra Pla-

neta, pró-reitora de Extensão
Universitária e Cultura e presi-
dente da Comissão Institucional
de Rankings da Unesp, destacou
a importância do trabalho na uni-
versidade. “O ranking indica que
existem graduações da Unesp
entre as primeiras do Brasil em
todas as grandes áreas do conhe-

cimento. É um retrato do ensi-
no de qualidade da instituição”,
enfatiza.

“A melhora dos conceitos
no Exame Nacional de De-
sempenho dos Estudantes
2017, bem como o preenchi-
mento consistente do Censo
da Educação Superior, mostra
que as iniciativas no que diz
respeito à campanha de parti-
cipação responsável no Enade
estão no caminho adequado”,
comemora a professora Gla-
dis Massini-Cagliari, pró-reito-
ra de graduação da Unesp.

“A opinião pública que co-
nhece as universidades sabe da
importância das três institui-
ções públicas paulistas e das
boas colocações que elas têm.
Vemos isso claramente, por
exemplo, na procura do nosso
vestibular, que é sempre muito
grande comparado com as va-
gas que temos. Ajuda, mas não
é tudo. Temos que ter um tra-
balho contínuo de esclareci-
mento à sociedade do que a
gente faz”, afirma o reitor da
Unicamp, Marcelo Knobel.

Votação definirá novos equipamentos
de lazer no Parque Ecológico do Tietê

Entre os dias 12 e 20 de ou-
tubro, o Departamento de Águas
e Energia Elétrica (DAEE), ór-
gão gestor dos recursos hídri-
cos do Estado de São Paulo, re-
alizará uma votação para que os
frequentadores do Parque Eco-
lógico do Tietê (PET) definam

quais equipamentos desejam
que seja implantado na área das
antigas piscinas, inativas há
mais de quatro anos.

Os visitantes poderão optar,
por exemplo, por equipamentos
de lazer e convivência, como
quiosques com churrasqueira,

quadras poliesportivas ou cam-
pos de futebol.

As piscinas foram desativa-
das por apresentarem estrutu-
ra comprometida com racha-
duras, vazamento, filtros e
bombas quebrados e sem con-
dições de recuperação, além

do acúmulo de água, que pode
favorecer a proliferação do
mosquito Aedes aegypti ,
transmissor de doenças como
dengue e chikungunya.

De acordo com o DAEE, o
local de votação ficará junto à
entrada do PET.

Biblioteca Parque Villa-Lobos tem atividades
sobre livro, criança e gastronomia

A Biblioteca Parque Villa-
Lobos está cheia de atividades
temáticas sobre literatura e gas-
tronomia, além de contar com a
celebração do Dia da Criança na
Biblioteca Parque Villa-Lobos
durante o mês de outubro.

Um dos destaques da progra-
mação será neste domingo (13),
com a Oficina minichef intitula-
da “A Cozinha encantada dos con-
tos de fada” e o espetáculo “João

e Maria”. A oficina, das 11h30 às
13h30, é indicada para crianças
entre 7 e 12 anos e mistura culi-
nária e literatura, de forma lúdi-
ca. Já a apresentação ficará a car-
go da Cia. Le Plat du Jour.

Além disso, o mês será mar-
cado pela participação da Bibli-
oteca no SP Gastronomia, pri-
meira edição do evento que con-
ta com atrações em 16 regiões
do Estado de São Paulo. Na Bi-

blioteca haverá sessões temáti-
cas na Hora do Conto, Jogos
Sensoriais, Leitura ao Pé do
Ouvido e Clube de Leitura, en-
tre outros. Também haverá um
bate-papo neste sábado (12)
com a escritora Índigo, autora de
mais de 20 livros para crianças
e adolescentes, no Segundas In-
tenções, das 11h às 13h.

Na agenda do mês ainda há o
curso “O cordel brasileiro: tra-

dição, diálogos e atuação” e a
exposição “Libertas: leitura e
literatura nas prisões”. A mos-
tra, aberta ao público sempre
de terça a domingo, das 9h30
às 18h30, fica até o dia 20 e
reúne uma série de atividades
paralelas como rodas de con-
versa e até sarau.

Para algumas atividades é
necessário verificar a disponibi-
lidade de vagas.

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

Neto vem sendo 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)
O vereador Caio Miranda (ainda no PSB) tá ganhando uma

projeção que não teria caso o TJ-SP tivesse mantido a liminar pra
sua ADI contra a construção de um parque no ‘Minhocão’. Ele
virou tão referência, que o MP já tá recorrendo da cassação da
liminar. Muitos partidos o querem       

.         
PREFEITURA (SP) 
Ex-vereador, ex-deputado e presidente na ALESP e ex-depu-

tado federal Walter Feldman, secretário geral na CBF, tá reali-
zando o sonho de crianças e jovens que terão o incentivo daquela
confederação do futebol brasileiro. Feldeman só não realizou seu
sonho político: ser  prefeito paulistano      

.                                
ASSEMBLEIA  (SP)
Conforme antecipado nesta coluna diária de política, o depu-

tado Gil Diniz “Carteiro Reaça” tem ao lado o deputado federal
Eduardo Bolsonaro pra que se tornar o candidato pra prefeitura
de São Paulo em 2020. Com os meios e as mensagens, quem
estiver contra Gil (no PSL) vai ter que sair            

.
GOVERNO  (SP) 
Pararam pra pensar que tanto Doria (dono do renovado PSDB

‘de centro’), como Datena, como Russomanno (REPUBLICA-
NOS) falam as mesmas linguagem no quesito comunicação de
massa, embora pra públicos diferentes ? Então o jogo pra prefei-
tura 2020 é variação do mesmo tema            

.
CONGRESSO  (BR)         
Talvez seja menos hipócrita regulamentar de uma vez por to-

das todos os tipos de lobby, uma vez que eles estão em alta nas
negociações das reformas do Estado brasileiro, entre deputados
federais e senadores. Exemplo maior disso são os militares das
Forças Armadas e Polícias Militares      

.   
PRESIDÊNCIA (BR)
Se Bolsonaro deixar de ser quem é, estará tudo acabado pra

ele (em relação a pretensão de reeleição). O cara vem se dando
bem desde que elegeu-se vereador no Rio, depois deputado fede-
ral - reeleito ‘n’ vezes - e agora Presidente. Como argumentar
que tá errado, se dá tudo certo ?        

.
PARTIDOS (BR)
No PSL paulista, a ordem do deputado federal Eduardo Bol-

sonaro é não apoiar diretórios municipais que tenham questões
judiciais. Ou apoiará candidaturas de outros partidos, ou não apoi-
ará ninguém, apenas por ser filiado ao PSL. E vai seguir derru-
bando todos os diretórios não alinhados            

.
HISTÓRIAS 
O Vaticano, que agora prega políticas de proteção pra Amazô-

nia, vai pedir perdão por ter patrocinado a quase extinção destes
povos quando da colonização (inclusive religiosa) e da domina-
ção de Espanha e Portugal desde o início do Século 16 ? Deus
continua esperando isso da igreja Católica         

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

Neto  foi se tornando referencial das liberdades possíveis. Re-
cebeu 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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Tufão leva governo dos EUA
a decretar emergência nas

Ilhas Marianas
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou

na terça-feira (8) estado de emergência nas Ilhas Marianas do
Norte e ordenou que seja prestada ajuda federal às autoridades
locais em razão da passagem de um tufão.

O jornal Pacific Daily News noticiou que o tufão Hagibis vai
atingir nesta terça-feira a ilha de Anatahan, a cerca de 130 quilô-
metros ao norte de Saipan, no Oceano Pacífico.

O Serviço Nacional de Meteorologia mantém o aviso de tu-
fão para as ilhas Saipan e Tinian, mas cancelou um alerta de tem-
pestade tropical para Guam, que fica mais ao sul.

O jornal informou ainda que 140 moradores de Guam foram
obrigados a usar abrigos de emergência.

A declaração de Trump  autoriza a Agência Federal de Gestão
de Emergências a coordenar os esforços de socorro.

Na terça-feira, o tufão estava a 290 quilômetros a noroeste
de Saipan, com ventos máximos sustentados de 260 quilômetros
por hora.

As Ilhas Marianas do Norte, na Micronésia, formam  um es-
tado livremente associado aos Estados Unidos, com uma popu-
lação de 56 mil pessoas.

As Ilhas Marianas  constituem um arco vulcânico no encon-
tro das placas tectônicas das Filipinas e do Oceano Pacífico.
(Agencia Brasil)

Brasil repudia qualquer
tentativa de desestabilizar

governo do Equador
O Ministério das Relações Exteriores divulgou na tarde da

terça-feira (8) nota de apoio ao Equador, país que passa por ma-
nifestações populares após o governo decretar a eliminação dos
subsídios aos combustíveis na última semana.

Segundo a nota, “os governos da Argentina, Brasil, Colôm-
bia, El Salvador, Guatemala, Paraguai e Peru expressam seu re-
púdio à qualquer tentativa de desestabilizar os regimes democrá-
ticos legitimamente constituídos, e expressam seu forte apoio
às ações empreendidas pelo Presidente Lenin Moreno para re-
cuperar a paz, a institucionalidade e a ordem, utilizando os ins-
trumentos concedidos pela constituição e pela lei, assim como
ele vem fazendo.”

A declaração conjunta diz ainda que os países sul-america-
nos signatários da nota “rejeitam qualquer ação destinada a de-
sestabilizar nossas democracias por parte do regime de Nicolás
Maduro e daqueles que buscam estender as diretrizes de seu go-
verno nefasto aos países democráticos da região”.

O presidente equatoriano transferiu a sede do governo de
Quito para Guayaquil e agradeceu o compromisso do Alto Co-
mando Militar diante das mobilizações de protesto. Ele afirmou
que o governo continuará protegendo a integridade dos cidadãos.
“A violência e o caos não vão ganhar”.

O presidente equatoriano reafirmou que não retrocederá e
que a eliminação dos subsídios aos combustíveis é uma decisão
histórica.

Segundo o presidente, os focos de violência registrados em
diferentes regiões são praticados por “indivíduos externos, pa-
gos e organizados”. (Agencia Brasil)

Protestos no Iraque deixam
mais de 100 mortos

Autoridades iraquianas informam que passa de 100 o total de
mortos em confrontos entre manifestantes antigoverno e forças
de segurança.

Os protestos tiveram início na capital, Bagdá, no dia 1º, con-
tra a alta taxa de desemprego e a precariedade dos serviços pú-
blicos. Em seguida, se espalharam por cidades do sul do país.

Um porta-voz do Ministério do Interior disse a jornalistas
que 104 pessoas morreram, incluindo oito agentes de seguran-
ça. O total de feridos chega a 6.107.

O porta-voz negou que forças de segurança dispararam muni-
ção real contra manifestantes. Segundo ele, havia “mãos malici-
osas” por trás de ações que tiveram por alvo manifestantes e pes-
soal de segurança.

No sábado, o primeiro-ministro do Iraque, Adel Abdul-Mahdi,
anunciou várias medidas para atender às reivindicações dos ma-
nifestantes, como o pagamento de auxílio-desemprego e a ofer-
ta de moradias subsidiadas para a população carente. Também
prometeu se encontrar com os manifestantes e ouvir suas exi-
gências. (Agencia Brasil)

A Caixa Econômica Federal
anunciou  na terça-feira (8) re-
dução de até 1 ponto percentual
nas taxas de juros para os finan-
ciamentos imobiliários com re-
cursos do Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimos
(SBPE). A menor taxa passou de
8,5% ao ano para 7,5% ao ano e
a maior: de 9,75% ao ano para
9,5% ao ano. As novas taxas
serão válidas a partir da próxima
segunda-feira (14).

A redução é válida para cré-

dito com saldo devedor atuali-
zado pela Taxa Referencial
(TR) no âmbito do Sistema
Financeiro  de  Habi tação
(SFH) e do Sistema Financei-
ro Imobiliário (SFI). O SFH
é voltado para os financia-
mentos de imóveis de menor
valor e tem parte das unida-
des financiadas com recursos
do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS). O SFI
é destinado a imóveis mais ca-
ros, sem cobertura do FGTS.

Esta é a segunda redução de
juros anunciada pela Caixa. Em
junho, o banco reduziu em até
1,25 ponto percentual as taxas de
juros para financiamentos pelo
SBPE, além de alternativas de
renegociação. Segundo a Caixa,
mais de 114 mil clientes já re-
gularizaram dívidas, o que cor-
respondeu a mais de R$ 10,1 bi-
lhões de crédito renegociado.

Em agosto, a Caixa também
anunciou a criação de linha de
financiamento imobiliário com

saldo corrigido pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Nesse financia-
mento, a taxa mínima é o IPCA
mais 2,95% ao ano e a máxima,
o IPCA mais 4,95% ao ano.

A Caixa lidera o mercado de
financiamento imobiliário, com
69% de participação. Em 12
meses encerrados em junho, a
carteira de crédito habitacional
do banco cresceu 3,6%, chegan-
do a R$ 452,3 bilhões. (Agen-
cia Brasil)

O Índice Geral de Preços–
Disponibilidade Interna (IGP-
DI) registrou inflação de 0,50%
em setembro. Em agosto, o in-
dicador havia tido uma deflação
(queda de preços) de 0,51%.

Segundo dados divulgados
hoje (8), no Rio de Janeiro, pela
Fundação Getulio Vargas (FGV),
o IGP-DI acumula 4,39% no ano
e 3% em 12 meses.

Apesar da alta em relação
a agosto, o índice caiu em re-
lação a setembro do ano pas-
sado, quando houve inflação
de 1,79% no mês e de 10,33%
em 12 meses.

A alta da taxa de agosto

Inflação medida pelo
IGP-DI sobe para

0,50% em setembro
para setembro deste ano foi
puxada pelos preços no ataca-
do, medidos pelo Índice de
Preços ao Produtor Amplo,
que subiram 0,69% em setem-
bro. Em agosto, os preços ha-
viam caído 0,90%.

O Índice Nacional de Cus-
to da Construção também su-
biu, mas de forma mais mode-
rada, ao passar de uma taxa de
inflação de 0,42% em agosto
para uma alta de preços de
0,46% em setembro.

E o Índice de Preços ao Con-
sumidor ficou estável em setem-
bro. Em agosto, houve inflação
de 0,17%. (Agencia Brasil)

Caixa: se Selic cair, juros do crédito
imobiliário podem diminuir mais

A taxa do crédito imobiliá-
rio da Caixa Econômica Federal
continuará a cair caso o Banco
Central (BC) reduza mais vezes
a taxa básica de juros, a Selic.

“Nós reagiremos a quaisquer
movimentos de redução da taxa
de juros pelo Banco Central. Se
o BC continuar reduzindo juros,
nós seguiremos essa redução”,
disse o presidente da Caixa,
Pedro Guimarães, ao divulgar
a redução de juros do crédito
imobiliário.

No dia 18 de setembro, o

Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central 
reduziu pela segunda vez se-
guida a taxa Selic, que dessa
vez passou de 6% para 5,5% ao
ano.

Na terça-feira, a Caixa anun-
ciou a redução de até 1 ponto
percentual nas taxas de juros para
os financiamentos imobiliários
com recursos do Sistema Bra-
sileiro de Poupança e Emprés-
timos (SBPE). A menor taxa pas-
sou de 8,5% ao ano para 7,5%
ao ano e a maior: de 9,75% ao

ano para 9,5% ao ano. As novas
taxas serão válidas a partir da
próxima segunda-feira (14).

Segundo Guimarães, a redu-
ção anunciada hoje é “uma rea-
ção à redução consistente dos
juros” pelo Banco Central. “Se
acreditássemos que a redução
não fosse consistente não tería-
mos baixado”, disse.

Sobre a linha de financia-
mento imobiliário, lançada re-
centemente, com correção pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), o

presidente da Caixa disse que
não há previsão de redução de
juros, por pelo menos, seis
meses, mesmo que a Selic fi-
que menor. Segundo ele, no
momento, o banco estuda a
secur i t i zação  do  c réd i to .
“Neste momento, queremos
conversar sobre vender esse
crédi to.  Não pretendemos
reduzir a taxa do IPCA pelos
próximos seis  meses pelo
menos, até a gente testar a
securitização”, disse. (Agen-
cia Brasil)

TRF2 julga pedido do ex-presidente
Temer para viagem à Inglaterra

A 1ª Turma Especializada do
Tribunal Regional Federal da 2ª
Região (TRF2) julga nesta quar-
ta-feira (9) o pedido defesa do
ex-presidente Michel Temer para
que ele viaje para a Inglaterra en-
tre os dias 13 e 18 deste mês.
Temer é convidado para partici-
par da sociedade de debates es-
tudantis da The Oxford Union.

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) pediu que o TRF2 cas-
se a liminar que autorizou o ex-
presidente Michel Temer, réu em
duas ações da Operação Lava Jato
no Rio de Janeiro, a viajar à In-

glaterra. A defesa de Temer tinha
recorrido contra a decisão do juiz
Marcelo Bretas, da 7ª Vara Fede-
ral Criminal do Rio, que não au-
torizar a viagem ao exterior.

A decisão, no entanto, foi re-
vertida pelo relator do habeas
corpus, desembargador Ivan
Athié, que deu aval à viagem. A 1ª
Turma do TRF2 julga o mérito da
ação e decide se o ex-presidente
poderá viajar para a palestra na
The Oxford Union,  uma institui-
ção de debates estudantis.

Em parecer ao TRF2, o pro-
curador da República, Rogério

Nascimento escreveu que me-
didas judiciais como a proibi-
ção de se ausentar do país e o
cadastro do nome no Sistema
Nacional de Procurados e Im-
pedidos devem ser impostas
de maneira alternativa à priva-
ção total de liberdade, mas
estão sujeitas sempre aos pa-
râmetros da necessidade e ade-
quação. Nesse caso, o MPF não
considerou o convite para dar
palestra como hipótese que per-
mitiria abrir exceção.

No pedido de cassação para
a viagem do ex-presidente Te-

mer, o procurador alega que está
implícito, na decisão do Superi-
or Tribunal de Justiça (STJ) que
substituiu a prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas,
o impedimento de viagem do réu,
com exceção de um justo mo-
tivo, sob pena de tornar sem
efeito a medida cautelar .
“Convite para ministrar pales-
tra não é situação de força
maior ou necessidade”, escre-
veu Rogério Nascimento no
pedido de suspensão da liminar
para a viagem de Temer à Oxford
Union. (Agencia Brasil)

Acordo para cessão onerosa está
avançado, diz presidente do MDB

O acordo para distribuir de
forma igualitária os recursos do
leilão da cessão onerosa do pré-
sal entre estados e municípios
está bem avançado no Congres-
so Nacional. A informação foi
dada pelo recém-eleito presi-
dente nacional do MDB, o de-
putado federal Baleia Rossi
(SP), que se reuniu  na terça-fei-
ra(8) com o presidente Jair Bol-
sonaro no Palácio do Planalto.   

“Existe já um pré-acordo,
que está bastante avançado, de
15% para os municípios, de 15%
para os estados, e eu entendo que
esta é uma divisão justa, uma di-
visão boa, que o governo fede-
ral acaba ajudando os estados e
municípios e também fica com
uma parte significativa. Esse é
um bom entendimento para to-
dos”, afirmou a jornalistas após
a reunião no Planalto. Segundo
Rossi, Bolsonaro concorda com

essa proposta. “O presidente está
absolutamente tranquilo no sen-
tido de ajudar nessa composi-
ção”, acrescentou.   

Firmado pela Petrobras e a
União em 2010, o contrato de
cessão onerosa garantia à esta-
tal explorar 5 bilhões de barris
de petróleo em áreas do pré-sal
pelo prazo de 40 anos. Em tro-
ca, a empresa antecipou o paga-
mento de R$ 74,8 bilhões ao
governo. Os excedentes são os
volumes descobertos de petró-
leo, que ultrapassam os 5 bi-
lhões de barris inicialmente es-
tipulados. Desde 2013, o go-
verno vem negociando um adi-
tivo do contrato, depois que a
Petrobras pediu ajustes, devi-
do à desvalorização do preço do
barril de petróleo no mercado
internacional.

Após acordo com a Petro-
bras, o governo estipulou em R$

106,6 bilhões o valor a ser
pago pelo bônus de assinatura do
leilão do excedente da cessão
onerosa, e em US$ 9,058 bi-
lhões o valor a ser descontado 
para a Petrobras, a título de ne-
gociação do aditivo do contrato
fechado com a União. É o per-
centual de divisão desse recur-
so que precisa ser aprovado pelo
Congresso Nacional. Serão lei-
loadas, no dia 6 de novembro, as
áreas de Atapu, Búzios, Itapu e
Sépia, na Bacia de Santos, com
área total de 1.385 quilômetros
quadrados.

“É extremamente importan-
te, eu vou trabalhar nesse senti-
do, junto com o presidente [da
câmara] Rodrigo Maia, com os
demais líderes, para que a gente
possa buscar um entendimento,
uma solução, para que o mais
rápido possível a gente possa
votar a cessão onerosa, para que

os prefeitos e os governadores
possam receber recursos para
investir nas suas prioridades”,
afirmou Baleia Rossi.

Reforma tributária
O presidente nacional do

MDB reforçou a posição de in-
dependência do partido em re-
lação ao governo, mas ressaltou
que vai trabalhar pela aprovação
de uma reforma tributária. Algu-
mas propostas já tramitam no
Legislativo e o governo federal
ainda pretende apresentar um
texto. O tema também foi um
dos assuntos da reunião de Ba-
leia Rossi com Bolsonaro. 

“Vamos buscar um entendi-
mento. A gente sabe que uma
reforma da magnitude da refor-
ma tributária, você não faz so-
zinho, precisa ter um grande
diálogo”, disse Baleia Rossi.
(Agencia Brasil)

Petrobras recolhe mais de 133 toneladas
de resíduo oleoso de praias

Até esta segunda-feira (7), a
Petrobras já havia recolhido 133
toneladas de resíduos contami-
nados pela mancha de óleo de
origem indeterminada que atin-
ge diversas praias do Nordeste.
Segundo o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (Iba-
ma), o material oleoso é petró-
leo cru que, desde o dia 2 de se-
tembro, se espalhou por nove
estados nordestinos (Alagoas,
Bahia, Ceará, Maranhão, Paraí-
ba, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte e Sergipe).

Na terça-feira(8), ao partici-
par de uma audiência pública re-
alizada pela Comissão de Fisca-
lização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados, o presi-
dente da Petrobras, Roberto Cas-
tello Branco, disse que análises
laboratoriais confirmaram que a
substância não provém da produ-
ção da estatal petrolífera.

“Nossos laboratórios anali-
saram 23 amostras e, em nenhu-
ma delas, pode-se afirmar tratar-

se de óleo produzido ou comer-
cializado pela Petrobras”, disse
Castello Branco, acrescentando
que, a pedido do Ibama, a empre-
sa estatal mobilizou 655 profis-
sionais e também equipamentos
para tentar minimizar o impacto
ambiental. Colaboram nos traba-
lhos agentes comunitários e mo-
radores de áreas afetadas contrata-
dos pela petrolífera para auxiliar na
limpeza das praias – atividade que
desenvolvem mediante treinamen-
to realizado pela empresa.

“Até agora, é um fenômeno
muito estranho. Não há sinais de
que esteja retrocedendo. É um de-
sastre realmente muito preocupan-
te para todos nós”, acrescentou o
presidente da Petrobras, pouco an-
tes de declarar que o respeito ao
meio ambiente está entre os va-
lores fundamentais da empresa.

“Temos um grande foco na
segurança de nossas operações.
Pequenos deslizes na segurança
das operações podem gerar per-
das bilionárias e colocar em ris-
co a própria sobrevivência de

uma empresa”, comentou Caste-
llo Branco, referindo-se ao
exemplo de empresas que, além
de multas e processos milioná-
rios, tiveram a imagem prejudi-
cadas por causa de desastres
ambientais.

A presença de óleo no mar e
em algumas praias nordestinas
começou a ser denunciada por ci-
dadãos no dia 2 de setembro. As-
sim que surgiram as primeiras
notícias sobre o aparecimento de
manchas de óleo nas praias, a Po-
lícia Federal (PF)  instaurou
inquérito para apurar a origem da
substância. Ainda não há certeza
sobre a origem da substância. Na
segunda-feira (7), o presidente Jair
Bolsonaro disse que o problema
pode ter sido causado por um va-
zamento em um navio cuja origem
ele ainda não podia apontar.

“O que está constatado é que
existe um DNA desse petróleo.
Ele não é produzido, nem co-
mercializado no Brasil. Aproxi-
madamente 140 navios fizeram
trajeto por aquela região. Pode

ser algo criminoso, pode ser um
vazamento acidental, pode ser um
navio que naufragou também. Ago-
ra, é complexo. Existe a possibi-
lidade... temos no radar um país
que pode ser o da origem do pe-
tróleo e continuamos trabalhando
da melhor maneira possível, não
só para dar uma satisfação para a
sociedade, como para colaborar na
questão ambiental”, disse o pre-
sidente na segunda-feira.

Bolsonaro disse que o óleo
pode ter sido despejado “crimino-
samente” em águas territoriais
brasileiras. “É um volume que não
está sendo constante. Se fosse de
um navio que tivesse afundado ain-
da estaria saindo óleo. Parece que,
criminosamente, algo foi despe-
jado lá”, disse o presidente ao dei-
xar o Palácio da Alvorada, após
reunião com o ministro do Meio
Ambiente, Ricardo Salles, que co-
mentou o volume de material já
recolhido pela Petrobras. “Nosso
papel é agir rápido para retirar
aquilo que está em solo”. (Agen-
cia Brasil)
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O Ministério da Educação
(MEC) vai ofertar mais 1,5 mi-
lhão de vagas em educação pro-
fissional e tecnológica até 2023.
O aumento das vagas faz parte do
programa Novos Caminhos, lan-
çado na terça-feira (8). Com o
programa, as atuais 1,9 milhão
de vagas passarão para 3,4 mi-
lhões em todo o país, represen-
tando um aumento de 80%. O
ministro da Educação, Abraham
Weintraub, assinou quatro por-
tarias para dar andamento ao pro-
grama.

Segundo o ministro, o obje-
tivo é acabar com preconceitos
em relação a cursos técnicos e
melhorar a qualificação dos pro-
fissionais. “Um curso técnico
bom permite ao jovem ter renda
superior a alguém formado em
curso superior, que não tem foco
na realidade.”

Essas vagas deverão ser ofer-
tadas tanto no ensino médio
quanto para jovens e adultos que
já estão fora da escola. A pasta
pretende também articular a
oferta dos cursos com a deman-
da do mercado de trabalho. “A
educação tem que estar voltada
para o mercado de trabalho, não
pode dar as costas e ignorar as
demandas do setor produtivo”,

disse o secretário de Educação
Profissional e Tecnológica, Ari-
osto Antunes Culau. 

O programa prevê uma série
de ações, que incluem mudanças
na regulação da oferta de cursos
técnicos, formação de professo-
res e ampliação de cursos pro-
fissionais e técnicos. O novo
programa se baseia em três ei-
xos: Gestão e Resultados; Arti-
culação e Fortalecimento, e Ino-
vação e Empreendedorismo.

Formação de professores
A meta da pasta, além da

abertura de novas vagas para es-
tudantes é preparar 40 mil pro-
fessores da rede pública até
2022 com aulas sobre atualiza-
ção tecnológica, técnicas peda-
gógicas voltadas para a educação
profissional, empreendedoris-
mo e orientação vocacional e
profissional. Serão abertas tam-
bém 21 mil vagas para formação
de professores de ciências e de
matemática.

Deverão ainda ser reconhe-
cidos mais de 11 mil diplomas
de pessoas que concluíram a for-
mação técnica na rede privada de
ensino superior desde 2016,
mas não tinham chancela da pasta
por conta da ausência de orde-

namento jurídico.

Pesquisa aplicada
O MEC pretende criar um

escritório, que atuará na articu-
lação entre os setores público e
privado. Esse escritório deverá
estimular a pesquisa aplicada, a
inovação e a iniciação tecnoló-
gica. Serão lançados editais para
estudantes, professores e pes-
quisadores com investimento
total de R$ 60 milhões até 2022.

Além disso, a pasta anunciou
a criação de cinco polos de ino-
vação nos institutos federais vol-
tados para empreendedorismo e
pesquisas aplicadas.

Catálogo de cursos
A pasta vai atualizar o catá-

logo nacional de cursos técni-
cos, que orienta a oferta em todo
o país. O catálogo vigente, se-
gundo o MEC, foi atualizado em
2014, com base no cenário do
Brasil em 2013. “[Vamos fazer
a] identificação dos conheci-
mentos e habilidades, das novas
profissões, que devem ser incor-
poradas ao catálogo”, disse o
secretário Culau. Para a atuali-
zação, o setor produtivo deverá
ser procurado para expor a atual
demanda.

A pasta pretende também
consolidar um novo marco regu-
latório para a oferta de cursos
técnicos por instituições priva-
das de ensino superior.

Parceria com estados
Em parceria com os estados,

a intenção é ofertar, até 2022, 2
mil vagas de mestrado profissi-
onal em redes estaduais.

Mais de 100 mil vagas vol-
tadas para a qualificação profis-
sional deverão ser ofertadas com
recursos do Bolsa Formação,
que estão, de acordo com o
MEC, nas contas dos estados e
do Distrito Federal. Para isso,
serão repactuados R$ 550 mi-
lhões. Os entes federados pode-
rão buscar parcerias com o Sis-
tema S e com a rede federal.

Cenário internacional
De acordo com dados apre-

sentados pelo MEC, o Brasil está
distante da oferta de educação
profissional e técnica de outros
países. Enquanto no Brasil a
oferta de ensino técnico chega
a 8% das matrículas de ensino
médio, no Reino Unido esse per-
centual é de 63%; na União Eu-
ropeia, 48%; e, no Chile, 31%.
(Agencia Brasil)

CCJ prorroga prazo para quitação
de precatórios a pessoas jurídicas

A Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) do Senado apro-
vou na terça-feira (8) a prorro-
gação, até 2028, do prazo para
estados, Distrito Federal e mu-
nicípios quitarem precatórios
devidos a pessoas jurídicas. Nas
regras atuais, o prazo se encerra
em 31 de dezembro de 2024.

A Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 95/2019 faz
parte das medidas do novo pac-
to federativo, destinado a socor-
rer as finanças de estados e mu-
nicípios. A PEC deve entrar na
pauta do plenário nesta quarta-
feira (9) e, se aprovada em dois
turnos, seguirá para a Câmara
dos Deputados.

O relator da matéria, senador
Antônio Anastasia (PSDB-MG),
fez duas mudanças no texto. A

que prevê que o pagador lance
mão de depósitos judiciais
sem que sejam usados previ-
amente recursos ordinários
do orçamento e admite tam-
bém o uso de recursos pró-
prios para a quitação dos dé-
bitos de precatórios. O relator
excluiu pessoas físicas desse
adiamento, ou seja, para elas o
calendário de pagamento conti-
nua valendo até 2024.

Além de excluir do texto os
precatórios de pessoas físicas -
cuja natureza é alimentar - e ti-
rar o engessamento do teto de
gastos previstos na lei que tra-
ta do Plano de Auxílio aos Es-
tados e ao Distrito Federal, a
proposta, da forma como segue
para o Plenário, exclui do li-
mite de despesas o pagamento

de precatórios também quando
feito com recursos extraordiná-
rios obtidos com saques de de-
pósitos judiciais.

Na prática, o limite para os
estados é um teto para o cresci-
mento das despesas primárias
correntes à taxa de inflação me-
dida pela variação do IPCA por
dois exercícios financeiros.
Quando não cumprido o limite,
os estados enfrentam sanções,
como a revogação do prazo adi-
cional de pagamento de dívidas
junto à União.

Anastasia ainda retirou do
texto a possibilidade de respon-
sabilização do presidente do Tri-
bunal de Justiça por emissão de
precatórios, caso recursos refe-
rentes a depósitos judiciais, por
exemplo, não estejam disponí-

veis no prazo de até 60 dias pre-
vistos em lei. Essa responsabi-
lização, pelo substitutivo, con-
tinua sendo apenas para o diri-
gente da instituição financeira.

Para o relator, a proposta de
prorrogação vem para ajudar es-
tados no momento em que mui-
tos entes enfrentam restrição
fiscal severa, sem prejudicar as
empresas que precisam rece-
ber, uma vez que há uma corre-
ção do valor. “A matéria em
exame caminha nessa direção,
sem prejudicar os direitos dos
credores de precatórios, pois
os montantes devidos continu-
arão sendo corrigidos pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E)”, disse Anastasia.
(Agencia Brasil)

Produção industrial cresce em
11 dos 15 locais pesquisados

pelo IBGE

A Primeira Turma do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) deci-
diu  na terça-feira (8) tornar o
deputado Arthur Lira (PP-AL),
líder do bloco composto por PP,
MDB e PTB na Câmara, réu por
corrupção passiva, acusado de
receber R$ 106 mil de propina
em espécie. Os ministros, po-
rém, rejeitaram a parte da denún-
cia relativa ao crime de lavagem
de dinheiro.

Votaram pelo recebimento
da denúncia os ministros Ale-
xandre de Moraes, Rosa Weber
e Marco Aurélio Mello, relator,
para quem a denúncia apresen-
tada pela Procuradoria-Geral da
República (PGR) conseguiu de-
monstrar haver indício de crime.
“A história contida na peça [de-
núncia] revela materialidade cri-
minosa”, disse o ministro. Luís
Roberto Barroso e Luiz Fux não
estavam presentes. 

O caso remonta a 2012,
quando um dos assessores par-
lamentares do deputado foi fla-
grado no Aeroporto de Congo-
nhas, em São Paulo, tentando
embarcar para Brasília com a
quantia. Após a ocorrência, o
próprio Arthur Lira admitiu 
ter pago as passagens de ida e
volta do assessor à capital pau-
lista, mas alegou não saber so-
bre o dinheiro.

Contudo, segundo a denún-
cia, apresentada em abril do ano
passado pela então procuradora-
geral da República, Raquel Dod-

Turma do STF torna
deputado Arthur Lira réu
por corrupção passiva

ge, o deputado orientou o asses-
sor a ocultar o dinheiro nas ves-
tes, junto ao corpo, inclusive
dentro das meias, de modo a não
ser detectado ao passar pela área
de segurança do aeroporto. Ao
tentar passar pelo aparelho de
raio x, o funcionário foi aborda-
do por agentes aeroportuários e
detido pela Polícia Federal.

A denúncia afirma ainda que
a propina teria sido paga pelo
então presidente Companhia
Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU), Francisco Colombo,
com o intuito de angariar apoio
político para permanecer no car-
go. O MPF apontou que o dinhei-
ro se insere no contexto de ou-
tros crimes investigados na Ope-
ração Lava Jato e delatado pelo
doleiro Alberto Yousseff.

A defesa de Arthur Lira ale-
gou que as investigações não fo-
ram capazes de comprovar que
o deputado agiu no sentido de
“receber” o dinheiro e havia ar-
gumentado a inépcia da denúncia,
que disse ter sido baseada somen-
te na palavra um delator conhe-
cido por ser inimigo do deputa-
do. “Trata-se de denúncia de ouvi
dizer”, afirmou o advogado Pier-
paolo Cruz Bottini. O deputado
não vai comentar o assunto.

Arthur Lira já é réu também
em um outro processo no Supre-
mo, no âmbito da Lava Jato, que
apura o suposto crime de orga-
nização criminosa dentro do PP.
(Agencia Brasil)

Senadores da Comissão de
Serviços de Infraestrutura (CI)
do Senado aprovaram  na ter-
ça-feira (8) dois requerimen-
tos que convidam os ministros
da Justiça e Segurança Públi-
ca, Sérgio Moro, e da Infraes-
trutura, Tarcísio de Freitas para
falar sobre a suspensão do uso
de radares de velocidade em
rodovias federais no país.

A decisão do Executivo,
válida para medidores estáti-
cos, móveis e portáteis, foi
publicada no Diário Oficial da

A produção da indústria
cresceu em 11 dos 15 locais
pesquisados pelo Inst i tuto
Brasi leiro de Geografia  e
Estatística (IBGE) na passa-
gem de julho para agosto
deste ano. Segundo a Pes-
quisa Industrial Mensal  Re-
gional,  os maiores avanços
ocorreram no Amazonas (7,8%)
e no Pará (6,8%).

Outros locais que registra-
ram expansão foram São Paulo
(2,6%), Ceará (2,4%), Pernam-
buco (2,1%), Rio de Janeiro
(1,3%), Mato Grosso (1,1%),
Minas Gerais (1%), Paraná
(0,3%), Região Nordeste
(0,2%) e Goiás (0,2%).

Quatro locais tiveram queda:
Rio Grande do Sul (-3,4%), San-
ta Catarina (-1,4%), Espírito

Santo (-1,4%) e Bahia (-0,1%).

Queda
Já em relação a agosto de

2018, oito localidades apresen-
taram queda, com destaque para
o recuo de 16,2% do Espírito
Santo, e sete tiveram alta: 13%
no Pará e 12,8% no Amazonas.

No acumulado do ano, nove
locais tiveram queda, sendo a
maior delas no Espírito Santo
(-12,8%). Dos seis locais com
alta, o melhor resultado foi ob-
servado no Paraná (6,5%).

Já no acumulado de 12 me-
ses, dez locais tiveram queda, a
mais acentuada no Espírito San-
to (-7,2%). Dos cinco locais
com alta, o maior avanço ocor-
reu no Rio Grande do Sul
(6,6%). (Agencia Brasil)

Senado convida ministros para
falar de suspensão de radares

União do último dia 15 de
agosto. De acordo com o go-
verno, a medida tem o objeti-
vo de impedir que motoristas
sejam multados sem uma rea-
valiação dos procedimentos de
fiscalização. A retomada do
uso dos radares de trânsito 
depende da aprovação de nor-
mas de fiscalização pelo Mi-
nistério da Infraestrutura.

A data da audiência no Sena-
do ainda será marcada pela comis-
são conforme disponibilidade
dos ministros. (Agencia Brasil)

RJ: pesquisa aponta que Maré precisa
reforçar educação para jovens

Com uma taxa de analfabe-
tismo de 6% entre pessoas
com 15 anos ou mais, o que
equivale a mais que o dobro do
índice na Cidade do Rio de Ja-
neiro, de 2,8%, o Complexo de
Favelas da Maré precisa de uma
política educacional que inclua
os adolescentes e os adultos.
A afirmação é do coordenador
do Núcleo de Pesquisas e Mo-
nitoramento de Projetos da or-
ganização Redes da Maré, Dal-
cio Marinho. 

Os dados estão no Censo
Maré, publicado na terça-feira
(8) pela Rede. O estudo desta-
ca que atualmente existem 44
escolas no complexo de fave-
las, mas que na época do levan-
tamento, que começou no em
2013, eram cerca de metade
disso. 

Segundo Marinho, para as
séries iniciais há atualmente
número de vagas razoável para
a demanda. No entanto, apenas
cinco escolas oferecem do 6º
ao 9º ano do ensino fundamen-
tal e há três escolas que ofer-
tam o ensino médio, sendo
duas apenas noturnas. Para ele,
isso mostra uma diferença
muito grande com relação ao
restante da cidade e evidencia
“o quanto essas crianças vão
ficando pelo caminho”. 

“É problemático achar que,
uma vez dado o acesso, é pro-
blema de cada um ou de cada
família continuar sua traje-
t ó r i a ,  s em cons ide ra r  a s
condicionantes sociais, ter-
r i tor ia is ,  econômicas  que
vão influenciar nessa traje-
tória do estudante. Ele não
deixa a escola por uma mera
opção ,  ex is tem condic io-
nantes nesse território onde
ele vive que vão levar a um
abandono da escola em mai-

or proporção do que se vê
no restante da cidade”. 

Ele destaca que o ciclo de
desenvolvimento que o país
passou na primeira década e
meia do século 21 representou
na região da Maré um aumento
da renda e no consumo, mas a
melhoria não se refletiu na es-
colaridade dos moradores das
favelas na mesma proporção. 

Os dados do censo apontam
que 18,60% dos moradores
completaram apenas o ensino
fundamental e 18% concluíram
o ensino médio. Enquanto 8%
nunca frequentaram escola,
apenas 0,93% terminou a gra-
duação e 0,03% o mestrado ou
doutorado. Do total, 53,47%
dos moradores da Maré não
chegaram a completar o ensi-
no fundamental. 

“Pensar em uma política
educacional para a Maré é pen-
sar na educação da população
adulta. Até porque o adulto es-
tudando é exemplo para essa
criança que está lá no início do
ensino fundamental, porque ela
tem referência de pessoas no
seu convívio, da sua família, da
sua vigilância, que estejam na
escola também. Hoje a gente
tem o contrário, exemplo de
pessoas que abandonaram os
estudos cedo e foram para o
mercado de trabalho. Isso aca-
ba se reproduzindo ainda gera-
ção por geração”, afirma Ma-
rinho. 

Censo Maré
A coleta de informações

para elaborar a pesquisa come-
çou em 2013 e o material com-
pleto está disponível no site da
instituição. O Complexo da
Maré envolve 16 favelas, numa
área que margeia a Avenida Bra-
sil. São elas: Conjunto Espe-

rança, Vila Do João, Conjunto
Pinheiros, Vila dos Pinheiros,
Novo Pinheiros (Salsa e Me-
rengue), Conjunto Bento Ri-
beiro Dantas, Morro do Tim-
bau, Baixa do Sapateiro, Nova
Maré, Parque Maré, Nova Ho-
landa, Parque Rubens Vaz, Par-
que União, Parque Roquete
Pinto, Praia de Ramos e Mar-
cílio Dias. Em 1994 a região
foi transformada no bairro
Maré, excluindo-se Marcílio
Dias, que integra o bairro da
Penha Circular. O Censo abran-
geu todas as favelas do comple-
xo. 

Ao todo, 158 pessoas atua-
ram no Censo Populacional,
sendo 93 como pesquisadoras
de campo e mais de 90% do to-
tal de moradores da Maré ou de
outras favelas vizinhas. Foram
identificados no complexo
47.758 domicílios e a entre-
vista foi feita em 43.941 de-
les, uma cobertura de 92,01%.
O número total de moradores
é de 139.073. 

O coordenador do trabalho,
Dalcio Marinho, explica que o
projeto do Censo Maré co-
meçou em 2010, quando foi
iniciada a atualização da ma-
lha cartográfica da região, em
parceria com a prefeitura por
meio do Ins t i tu to  Perei ra
Passos. Nesse processo, fo-
ram identificados 815 logra-
douros e em 2016 a prefeitu-
ra oficializou 505 ruas da
Maré.  O Guia de Ruas da
Maré foi lançado em 2012 e
atual izado em 2014, mesmo
ano em que foi lançado
o Censo de Empreendimentos
Econômicos da Maré. 

Marinho destaca que os da-
dos do Censo mostraram que
o número de moradores por
casa não difere do restante da

cidade, com a média de 2,9
pessoas por domicílio, ao con-
trário do que imagina o senso
comum. 

“As pessoas costumam pen-
sar que na favela, nas periferi-
as, os domicílios têm muitas
pessoas. Essa é uma realidade
já passada, nos últimos anos a
taxa de fecundidade diminuiu
bastante, a média de filhos por
mulher já é muito baixa em
todo o Brasil. Num tempo de
um Brasil com população ru-
ral, que migrava para as cida-
des, a média de filhos por mu-
lher era muita alta e isso era
mais presente nas periferias e
favelas. Hoje não, já há um
equilíbrio”. 

Por outro lado, o coorde-
nador ressalta que há diferen-
ça na idade dos pais, com as
famílias nas favelas sendo ini-
ciadas mais cedo. “É uma ma-
ternidade precoce, numa juven-
tude, não diria na adolescência,
em fase de estar ainda nos es-
tudos para se preparar para o
mercado de trabalho. Em seg-
mentos com maior renda e
maior escolaridade, os pais
estão com essa idade média de
primeiro filho um pouco mais
elevada, acima dos 23, 24 anos.
E aqui é mais precoce, média
de 18, 19 anos”. 

A responsabilidade pelo do-
micílio também cabe a pesso-
as mais jovens na Maré. O cen-
so mostrou que um em cada
três  jovens entre  20 e  24
anos já assume esse papel,
sendo 16,8% na condição de
único ou principal responsá-
vel e 20,5% compartilhando
a responsabilidade. Na faixa
de 25 a 29 anos 30,8% são
únicos ou principais respon-
sáveis e 22,1% compartilhan-
do.  (Agencia Brasil)



Desigualdades impactam diagnóstico
precoce do câncer de mama no país
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Campanha Outubro Rosa

O Brasil deve registrar qua-
se 60 mil novos casos de câncer
de mama em 2019, e a preven-
ção a consequências mais graves
dessa doença com o diagnósti-
co precoce esbarra em desigual-
dades regionais e de escolarida-
de. Ao participar,  na segunda-
feira(7), do lançamento da cam-
panha Outubro Rosa, do Institu-
to Nacional de Câncer (Inca), a
chefe da Divisão de Pesquisa
Populacional do instituto, Liz
Almeida, pediu atenção a essa
disparidade e apresentou dados.

A última Pesquisa Nacional
de Saúde sobre o tema, de 2013,
mostra que, entre as brasileiras
de 50 a 69 anos, passa de 80% o
percentual das que fizeram ma-
mografia nos últimos dois anos,
se forem levadas em conta apenas
as que têm nível superior. Entre as
mulheres sem instrução ou com
nível fundamental incompleto,
esse percentual cai para cerca de
50%, e chega a menos de 30%
na Região Norte.

“Em cada região precisamos
dar uma atenção diferenciada a
questões como grau de informa-
ção, qual é a possibilidade de
acessar os exames preventivos e
o tratamento. Temos que olhar
de forma desigual para uma si-
tuação de desigualdade e tratar
essa situação de forma desi-
gual”, explicou a pesquisadora.

Mesmo entre as capitais há
grande desigualdade na busca
pela mamografia. Dados de

2018 da pesquisa Vigitel, do
Ministério da Saúde, mostram
que em Boa Vista, Rio Branco,
Fortaleza e Macapá, menos de
70% das mulheres de 50 a 69
anos fizeram mamografia nos
últimos dois anos. Já em Sal-
vador, esse percentual chega a
86%, e também superam os
80% Curitiba, Porto Velho,
Palmas, São Paulo Porto Ale-
gre e Vitória.

“O mais importante é pres-
tar atenção e estudar em cada
região quais são os pontos
mais críticos, e trazer essa po-
pulação para também discutir
soluções muito particulares”,
disse a pesquisadora. “Não é
tirar uma ideia mirabolante da
carteira. É ver com a população
quais são as mais prováveis so-
luções”, acrescentou.

Diagnóstico
Quando diagnosticado em

seu estágio inicial, o câncer de
mama pode ter mais de 90% de
chances de cura, além de permi-
tir tratamentos menos agressi-
vos e maior possibilidade de pre-
servação da mama. No ano 2000,
17,3% dos casos eram diagnos-
ticados nos estágios iniciais, e,
em 2015, o percentual subiu
para 27,6%.

Apesar dos avanços, perma-
nece um cenário desigual. En-
quanto no Sul e no Sudeste di-
agnosticam cerca de 30% dos
casos em estágio inicial, no Nor-

deste somente 12,7% dos casos
eram descobertos precocemen-
te. A campanha lançada hoje pelo
Inca destaca que toda mulher
precisa estar atenta à prevenção
do câncer. A ação será veiculada
em diversas mídias para refor-
çar a necessidade do diagnósti-
co precoce, e todo o material
pode ser consultado no site do
instituto.

Diagnosticada com câncer
de mama em 2015, Valquíria dos
Reis, 51 anos, participou do lan-
çamento e destacou a importân-
cia de tentar manter a autoesti-
ma e buscar apoio em outras
mulheres que enfrentam o cân-
cer. Depois da remissão da do-
ença, ela disse que mudou de
profissão de secretária para DJ,
adotou um estilo de vida mais

saudável e manteve a participa-
ção nos grupos de apoio e redes
de solidariedade.

“A alimentação foi a primei-
ra coisa que eu tive que mudar.
Tive que passar a descascar mais
e desembalar menos”, disse, so-
bre o consumo de produtos in-
dustrializados. A DJ aconselhou:
“Confie nos médicos. Esqueça
pesquisas na internet”.

Prevenção
O Ministério da Saúde reco-

menda que mulheres com 50 a
69 anos realizem a mamografia
de rotina, uma vez a cada dois
anos. Dois terços dos casos são
diagnosticados em mulheres
com mais de 50 anos, e um ter-
ço em mulheres mais jovens,
que também devem ficar atentas

a qualquer alteração em seus
corpos. É mais difícil detectar
o câncer de mama em mulheres
abaixo dos 40 anos por meio de
mamografia, já que a densidade
dos seios dificulta a precisão do
exame. Diante disso, a recomen-
dação é se familiarizar com a
aparência dos seios e relatar
quaisquer alterações ao médico.

Segundo o Inca, os principais
sinais e sintomas da doença são
caroço (nódulo), geralmente
endurecido, fixo e indolor; pele
da mama avermelhada ou pare-
cida com casca de laranja, alte-
rações no bico do peito (mami-
lo); saída espontânea de líquido
de um dos mamilos; e pequenos
nódulos no pescoço ou na região
embaixo dos braços (axilas).

Homens
O câncer de mama em ho-

mens representa 1% dos casos,
mas eles costumam ser mais
agressivos. Segundo o Inca, em
2017, a doença matou 16,7 mil
mulheres e 203 homens no Bra-
sil. Em 2019, a estimativa do
instituto é que 600 novos casos
de câncer de mama sejam diag-
nosticados em homens.

Uma série de fatores ligados
ao estilo de vida urbano e con-
temporâneo contribui para que a
incidência da doença esteja em
alta no mundo. Se exercitar de
três a quatro horas por semana,
evitar a obesidade e moderar o
consumo de álcool estão entre

os comportamentos que podem
reduzir o risco.

O sedentarismo e a obesida-
de, somados ao maior envelhe-
cimento populacional do país,
estão entre as razões para o Rio
de Janeiro ser o estado com a
maior incidência e também a
maior mortalidade por câncer de
mama no Brasil. Segundo Liz,
esses problemas de saúde são
mais frequentes na população
fluminense.

“O Rio de Janeiro é o cam-
peão de inatividade física, de
obesidade nas mulheres e de,
nos momentos livres, ficar no
computador, tablet, celular. En-
tão, não estamos fazendo o de-
ver de casa”.

Por ano, mais de 2 milhões
de casos são descobertos no
mundo, e 627 mil mulheres mor-
rem vítimas da doença. Se os
países forem divididos em cin-
co grupos, de acordo com a in-
cidência de câncer de mama, o
Brasil está no segundo grupo
mais afetado pela doença, que é
mais incidente nos países desen-
volvidos. Já em relação à mor-
talidade, o Brasil está no segun-
do melhor grupo, com 13 casos
de óbito para cada 100 mil mu-
lheres, índice que é melhor que
o de países desenvolvidos como
a França e o Reino Unido. “Nos-
so sistema de saúde, apesar de
todos os problemas, está salvan-
do muitas vidas”, disse a pesqui-
sadora do Inca. (Agencia Brasil)

Defensores dos direitos de
soropositivos pedem mais

ações na saúde
Representantes de entidades

de defesa dos direitos das pes-
soas com HIV se reuniram  na
terça-feira (8) na Comissão de
Seguridade Social e Família, da
Câmara dos Deputados, para dis-
cutir políticas públicas voltadas
a essa população.

Entre as avaliações feitas
estão as mudanças promovidas
pelo decreto nº 9.795/2019 no
Departamento de Doenças de
Condições Crônicas e Infecções
Sexualmente Transmissíveis, o
antes Departamento de Infec-
ções Sexualmente Transmissí-
veis, Aids e Hepatites Virais. Os
representantes das organizações
pediram mais espaço em editais
para a condução das ações geri-
das pelo departamento.

Outra avaliação dos presen-
tes foi a necessidade de revisão
das ações educativas sobre HIV
e Aids. Alexandre Boer, da orga-
nização não governamental
(ONG) Somos - Comunicação,
Saúde e Sexualidade, diz que a
prevenção não pode ficar cir-
cunscrita à distribuição de pre-
servativos e deve envolver a dis-
seminação de orientação, inclu-

sive em escolas.
Boer argumenta que a divul-

gação desse tipo de informação
tem diminuído e que houve re-
dução do alcance dos trabalhos
das ONGs porque o governo fe-
deral critica esse tipo de insti-
tuição. Ele acrescenta que, an-
tes, as ONGs conseguiam reali-
zar uma abordagem “entre pares”,
ou seja, que pessoas LBGTI+ ti-
nham condições e recursos para
poder conversar sobre doenças
sexualmente transmissíveis com
esse público, o que, para ele, é o
ideal a se fazer. “Não é deixar a
camisinha lá e achar que isso é a
disponibilização. Isso é preven-
ção, disponibilizar o uso de ca-
misinha?”, destaca Boer.

Outro tema abordado foi a
decisão do governo federal de
retirar termos como “gênero” de
documentos endereçados a or-
ganizações de defesa de direitos
humanos. Na época da decisão,
a ministra da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos, Dama-
res Alves, disse que a medida foi
adotada porque a legislação bra-
sileira não utiliza os termos lar-
gamente.

Também presente na audiên-
cia de hoje, o médico epidemi-
ologista Gerson Pereira, que re-
presentou o Ministério da Saú-
de, afirmou que o Decreto nº
9.795/2019 visa conferir “mai-
or organicidade” à estrutura da
pasta. Segundo ele, que dirige o
Departamento de Condições
Crônicas e Infecções Sexual-
mente Transmissíveis, não hou-
ve prejuízo da participação so-
cial quanto ao debate de pautas
relacionadas ao HIV e à aids.

Pereira disse ainda que o
governo federal tem atendido
satisfatoriamente às demandas
de medicamentos e insumos ne-
cessários ao tratamento das pes-
soas que vivem com HIV. Atual-
mente, além de HIV/aids, o de-
partamento tem como foco a tu-
berculose e a hanseníase, por
considerar que apresentam ca-
racterísticas de doenças crôni-
cas transmissíveis e pedem uma
“integração de ações”.

HIV no país
De acordo com o Ministério

da Saúde, estima-se que 866 mil
pessoas vivam com o HIV, em

todo o país. O último levanta-
mento da pasta, divulgado no fi-
nal do ano passado, revelou que,
em 2017, 73% (30.659) dos
novos casos de HIV foram regis-
trados em pessoas do sexo mas-
culino.

O relatório aponta, ainda, que
a maior incidência está entre
homens com idade entre 15 e 24
anos. Ao todo, esse grupo con-
centra um quinto dos novos ca-
sos de HIV. Além disso, o índi-
ce observado entre homens na
faixa de 20 a 24 anos cresceu
133%, no período compreendi-
do entre 2007 a 2017, passando
de 15,6 para 36,2 a cada 100 mil
habitantes.

A taxa nacional de detecção
de casos de aids é de 18,3 casos
a cada 100 mil habitantes. Em
média, foram confirmados 40,9
mil casos novos nos últimos cin-
co anos.

Este ano, o Ministério da
Saúde dispõe de um orçamento
de R$ 2,2 bilhões para a área,
superando o de 2018, que foi de
R$ 1,7 bilhão. Para 2020, esti-
ma-se que a verba seja de R$ 2,6
bilhões. (Agencia Brasil)

Projeto oferece tatuagem de aréola
em mulheres que tiraram a mama

Mulheres que passaram por
mastectomia (retirada do seio
em função de câncer) podem se
inscrever para fazer gratuita-
mente a reconstrução da aréo-
la, ou mamilo, com tatuagem,
dentro do projeto Y Rosa. Idea-
lizado por Yurgan Barrett e
equipe, o projeto volta ao Rio
de Janeiro este mês, depois de
uma experiência em Florianó-
polis (SC) no meio do ano, con-
tabilizando nas três primeiras
edições mais de 50 mulheres
atendidas.

São 30 vagas disponíveis e
as inscrições podem ser feitas
no Instagram do tatuador Yurgan
Barret (@yurganbarret) até o
dia 25 de outubro, mas a equipe
alerta que quanto antes as inte-
ressadas entrarem em contato,
maiores as chances de serem
atendidas na ação.

Barret disse à Agência Bra-
sil que muitas mulheres não
procuram o serviço porque
acham que será pago, ou por te-

rem vergonha de lidar com a
mastectomia. Outras ainda por
desconhecerem o serviço de
redesenho de aréolas de mulhe-
res mastectomizadas.

A 4ª edição do Y Rosa está
programada para os próximos
dias 25 e 26, no Yurgan Tattoo
Studio, localizado no Shopping
Barra World, Avenida Alfredo
Balthazar da Silveira, 580, Re-
creio dos Bandeirantes, zona
oeste da capital fluminense.

Procedimento
Na primeira parte do proje-

to social, Barret conversa com
as candidatas à tatuagem sobre
a cirurgia que fizeram. “Quan-
do a gente acaba o procedimen-
to (tatuagem), elas ficam mui-
to felizes, porque, de certa for-
ma, falta uma parte para com-
pletar tudo. A autoestima fica
bem baixa. E a ideia da gente é
aumentar o máximo possível a
autoestima dessas mulheres”,
manifestou.

Com esse propósito, além

de oferecer gratuitamente a re-
construção de aréola para paci-
entes mastectomizadas, o Y
Rosa conta este ano com novos
serviços, como maquiagem de-
finitiva, que inclui sobrancelha
fio a fio, e palestras conduzidas
pelo Instituto Vamos Viver.

Zelia Souza fez a tatuagem
com Barret no ano passado, de-
pois de retirar o seio esquerdo
devido ao câncer em dezembro
de 2015. “Adorei. Foi muito
bom. Eu não gostava nem de
olhar para a minha mama. É
como se não fosse uma mama.
Com o trabalho que o Yurgan
fez, deu outra vida. A gente se
sente mais feminina. Eu já tinha
visto esse trabalho na internet
e estava louca para fazer, mas
não tinha dinheiro”. Zelia viu a
noticia do projeto Y Rosa no
grupo de ‘whatsapp’ e resolveu
ligar. Ao se certificar que o ser-
viço era gratuito, agendou hora
com o tatuador. “Fiquei muito
feliz. É um projeto muito legal”.

O método utilizado é o mes-
mo da tatuagem artística e bus-
ca fazer um desenho realista do
mamilo, sendo indicado para
mulheres que já fizeram a re-
construção da mama e têm au-
torização médica para tatuar a
área. “Acho que sair com a ma-
quiagem, a reconstrução da aré-
ola e tudo o mais ajuda muito
na autoestima. Deixa elas mais
felizes”, afirmou Barret. O ta-
tuador garantiu que as mulheres
não sentem dor para fazer a ta-
tuagem de mamilo, porque o
procedimento é feito com
anestésico próprio para esse
serviço.

Yurgan Barret pretende con-
seguir apoio para levar o proje-
to para outras cidades e em ou-
tros períodos do ano. “A ideia
não é estar fazendo isso só no
Outubro Rosa, mas onde der”,
afirmou. Uma das próximas ci-
dades a receber o serviço deve-
rá ser a capital São Paulo.
(Agencia Brasil)

Começou na segunda-feira
(7) a penúltima etapa de um le-
vantamento inédito do Minis-
tério da Saúde para saber como
está a situação de saúde e nu-
trição das crianças de até 5
anos de idade. O pesquisador
vai medir o peso, a altura e co-
letar sangue para mapear a si-
tuação de saúde desses brasi-
leiros em todo o país.

Nesta fase, serão visitadas
2.170 residências nos estados
do Maranhão, Piauí, Ceará,
Pará e Amapá, que integram o
sexto ciclo do Estudo Nacio-
nal de Alimentação e Nutrição
Infantil (Enani).

Desde março, 11.300 casas
em 17 estados já receberam a
visita dos pesquisadores. Até o
fim do ano, todas as unidades
da Federação serão alcançadas

Estudo inédito avalia saúde
nutricional das crianças brasileiras

Os pesquisadores vão colher dados sobre a saúde nutricional
de crianças até 5 anos de idade

pelo estudo. Alagoas, Paraíba,
Pernambuco, Rio Grande do
Norte e Sergipe finalizam a pes-
quisa com a última fase a partir
de novembro. No total, serão es-
tudados 15 mil domicílios em
123 municípios de todo o país.

Segundo o Ministério da
Saúde, para confirmar a identi-
dade do pesquisador, que estará
com camisas e crachá com o lo-
gotipo do ministério, a pessoa
pode ligar na hora da visita para
o telefone 0800 808 0990.

Assim que chega ao local,
o entrevistador explica os pro-
cedimentos e entrega um Ter-
mo de Consentimento Livre e
Esclarecido, com detalhes da
pesquisa e orientações de
como entrar em contato com a
coordenação para tirar dúvidas.
(Agencia Brasil)
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Um serviço de telemedicina
que emite laudos de exames de ele-
trocardiograma à distância garante
rapidez no atendimento e diagnós-
tico para pacientes com doenças
cardíacas nas unidades de saúde
pública em todo o país. Esta par-
ceria entre o Hospital do Coração
(HCor) e o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do
SUS (Proadi-SUS) contribui para
um menor índice de mortalidade.

Um aparelho semelhante a um
smartphone transmite o exame ele-
trocardiograma do paciente para a
Central de Telemedicina do HCor.
O sinal do equipamento é enviado
via telefonia celular ou internet. Na
central, os dados dos exames são
analisados por cardiologistas de
plantão e um laudo deve ser emiti-
do em até dez minutos para os so-
corristas do Samu e UPAs. O lau-
do apontará a normalidade ou não
da atividade cardíaca.

Para o cardiologista Fábio Ta-
niguchi, coordenador da Telemedi-
cina do HCor, a agilidade em tratamen-
tos cardíacos salva vidas. “Os primeiros mi-
nutos são fundamentais em casos de infarto
e arritmias. Cerca de 50% das mortes por
infarto acontecem nas primeiras 24 ho-
ras após o evento cardiovascular.
Estamos fornecendo tecnologia
de ponta e atendimento especi-

Telemedicina garante rapidez no
atendimento a doentes cardíacos

alizado para salvar vidas”, disse.
São 285 unidades de saúde que

contam com o serviço de teleme-
dicina – sendo 91 em Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) e 194 em Unidades de
Pronto Atendimento (UPA). Des-
de 2009, quando o programa co-
meçou, já foram realizados cerca
de 1 milhão de laudos, uma média
de 22 mil por mês.

O cardiologista destacou que
a telemedicina atende a uma de-
manda de um país extenso como
o Brasil. “É uma solução bastan-
te interessante considerando a
falta de especialistas nos locais.
A gente não pode esquecer que
o Brasil é um país de dimensões
continentais e, quando nós esta-
mos em áreas mais remotas, o
profissional mais especializado
não está nessas regiões”, disse.

Além da emissão rápida do
laudo por especialistas, a Cen-
tral de Telemedicina do HCor dá
apoio na condução de casos clí-
nicos complexos. “Na complexi-
dade, nós também entramos em
contato com essas unidades au-
xiliando no tratamento, propon-
do uma discussão do caso para a
melhor conduta de cada paciente
quando se faz necessário”, disse
Taniguchi. (Agencia Brasil)
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UHE São Simão Energia S.A. - CNPJ n.º 27.352.303/0001-20 - NIRE 35.300.502.329 
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

UHE São Simão Energia S.A., por meio da presente, convocar seus acionistas a comparecer à AGE que se realizará em SP/SP, na Ave-
nida Presidente Juscelino Kubitschek 1909, Torre Norte, 27º andar, sala 01, em 1ª convocação no dia 15/10/19, às 8:30 hs, e em 2ª convo-
cação no dia 21/10/19 às 8:30 hs, com a finalidade de deliberar: (i) a realização da 1ª emissão, de debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie quirografária, em duas séries (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), objeto de oferta pública de distribuição com 
esforços restritos, nos termos da Lei n.º 6.385/76, conforme alterada, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 476, de 16/1/2009, 
conforme alterada, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”); (ii) a autorização para a Companhia (a) celebrar 
todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários à realização da Emissão e da Oferta; (b) contratar 
instituição(ões) financeira(s) para intermediar e coordenar a Oferta, bem como os demais prestadores de serviços para a Emissão e a Ofer-
ta, incluindo agente fiduciário, instituição escrituradora das Debêntures, banco liquidante da Emissão e assessores legais, entre outros, po-
dendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos e fixar-lhes os respectivos honorários; e (iii) a ratificação de todos os atos já 
praticados relacionados às deliberações acima. SP, 04/09/19. Rui Yuan - Presidente do Conselho de Administração. (05, 08 e 09/10/2019)

Aguassanta Participações S.A.
CNPJ nº 07.198.897/0001-59 - NIRE 35.300.320.484

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam convocados os Srs. acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 16 de outubro de 2019, 
às 10 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, Sala 08, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberarem sobre: (i) a alteração de certas
características e condições das debêntures conversíveis da 1ª emissão da Companhia (“Debêntures”) e a consequente assinatura do “Segundo Aditamento ao
Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real, para Colocação
Privada, da Aguassanta Participações S.A.”, para refletir as alterações aprovadas nesta data (“Segundo Aditamento à Escritura de Emissão” e, conforme consolidado, 
“Escritura de Emissão”); (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para que esta possa tomar todas e quaisquer outras providências necessárias à formalização
da deliberação acima, incluindo, mas não se limitando à assinatura dos instrumentos articulares de segundo aditamento aos contratos de cessão fiduciária de
direitos creditórios, todos celebrados em 24 de janeiro de 2018 entre a Companhia e o Malta - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, para
refletir as alterações aprovadas nesta data; e (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pela Companhia para formalização das deliberações aprovadas no
âmbito da Assembleia Geral Extraordinária. São Paulo (SP), 04 de outubro de 2019. Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0051522- 
77.2011.8.26.0100 (USUC 1159) 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) Herdeiros 
de Maria de Lourdes Teixeira Monteiro,a saber:Cecília de Lourdes Monteiro Alcântara, Joaquim Barros Alcântara Filho; Espólio 
de Celso Ayres Monteiro, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Jorge Luiz Leitee Cleusa da Silva Lima Leite ajuizaram ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Mário Pati, nº 727 Bairro Limoeiro, Distrito de São Miguel 
Paulista - São Paulo SP, com área de 195,29 m², contribuinte nº 111.200.0035-0, 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.                [08,09] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS . PROCESSO DIGITAL Nº 1006308-17.2014.8.26.0011/01 . A MM. Juíza de 
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa Bannitz 
Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc , FAZ SABER a RAFAEL CHERRY CAMARGO, CPF 311.409.978-58, que, na ação de 
Cumprimento de Sentença Despesas Condominiais que foi proposta (também em face de Andreia Carlota Rodrigues Camargo) 
por Condomínio Casa de Bragança, encontrando-se ele em lugar incerto e não sabido, foi deferida sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL da penhora realizada sobre a casa nº 15, tipo C, integrante do Condomínio Casa de Bragança, à Avenida Darcy Reis, 
1551, objeto da matrícula nº 177.562 do 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, bem como do laudo pericial que 
avaliou o valor de mercado do imóvel em R$ 1.083.000,00, passando a fluir dos 20 dias supra o prazo de 15 dias para 
manifestação. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.São Paulo,02 de setembro de 2019.[08,09] 

VARA CÍVEL - FÓRO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL - SP EDITAL de
CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1032963-11.2018.8.26.0100. O Dr. ANTONIO
CARLOS DE FIGUEIREDO NEGREIROS, MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do
Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei. FAZ SABER a GISELE
DA SILVA SOARES  (CPF 246.591.408-14), que ICOMON TECNOLOGIA LTDA.
lhe move ação de PROCEDIMENTO SUMÁRIO - INDENIZAÇÃO, visando a
condenação no pagamento de R$1.270,00 (jan/2018) a ser atualizado e acrescido
de juros, custas, honorários e demais cominações, como indenização por danos
causados ao veículo Fiat Uno Vivace, placas MMH 9704, em razão da colisão
causada pela ré na condução do veículo Renault Scenic, placas CTI 0064,
ocorrida em 25/01/2017. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO
por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados
e também fica ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado
Curador Especial. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo, 26/09/2019 Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivã(o) DIretor(a), subscrevi.
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FORO REGIONAL XI - PINHEIROS - 4ª VARA CÍVEL - Rua Jericó s/n - Sala C -
Vila Madalena - CEP 05435-040 - Fone: (11) 3815-1014 - São Paulo/SP - E-mail:
p inheiros4cv@tjsp. jus.br -  Horár io de Atendimento ao Públ ico:  das 12h30min
às19h00min - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo digital nº
1119302-41.2016.8.26.0100 . O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível,  do Foro
Regiona l  X I  -  P inhe i ros,  Comarca de São Pau lo,  Es tado de São Pau lo, Dr.
ROGÉRIO DE CAMARGO ARRUDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER  a LUIZ
FERNANDO DUBOC FIGUEIRA, CPF 176.917.107-04, que na ação de EXECU-
ÇÃO DE T ÍTULO EXTRAJUDICIAL  p ropos ta  por CONDOMÍNIO EDIF ÍC IO
ARAIOSES, encontrando-se ele em lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL da penhora  rea l i zada sobre  bem imóve l  de  que é
coproprietár io,  const i tuído pelo apartamento nº 32, local izado no 3º andar do
Edi f íc io  Ara ioses,  s i tuado à  Praça Franço is  Be langer ,  66 ,  reg is t rado sob a
matrícula nº 58.478 do 10º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP, contri-
buinte 081.269.0160-8, passando a fluir dos 20 dias supra o prazo de 15 dias
para MANIFESTAÇÃO sobre a PENHORA. Será o presente edital afixado e publi-
cado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 13 de setembro de 2019.

09 e  10/10

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 2ª VARA CÍVEL - Avenida das Nações
Unidas, 22939 - 12º Andar - Sala 23 - Jurubatuba - CEP 04795-100 - Fone: 11-
5541-8014 - São Paulo-SP - E-mail:stoamaro2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de NOTIFI-
CAÇÃO - Prazo de 20 dias -  Processo nº 1048730-63.2016.8.26.0002. O MM. Juiz
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo,
Dr. CAIO MOSCARIELLO RODRIGUES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
MARIA DA GLORIA SILVA CARVALHO ALVES, CPF 083.941.918-00, que lhe foi
proposta uma ação de NOTIFICAÇÃO por parte de COMERCIAL E IMOBILIÁRIA
CAMPO LIMPO LTDA., para que, no prazo de 30 dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague o débito de R$23.177,33 (set/2016) a ser atualizado e acrescido
das cominações legais e contratuais, em razão da aquisição da chácara nº 24 do
loteamento denominado Estanc ia Palomar,  loca l izado em Juqui t iba/SP,  c /
1.569,00m². Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua NOTIFICAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação proposta. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nestacidade de São Paulo, aos 05 de setembro de 2019.

09 e  10/10

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.

OZNI COELHO DE SOUZA SIMÕES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR TECNICO DE
EDUCAÇÃO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/11/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO DE BORJA SIMÕES E DE EUNICE COELHO DE
SOUZA SIMÕES. BIANCA SANTOS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE
ADMINISTRATIVA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/05/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE AMÉRICO PEREIRA DA SILVA E DE LIDIA OLIVEIRA
SANTOS MATOS.

ADEVALDO DA SILVA ROCHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO METALURGICO, NASCIDO
EM FLORESTA AZUL, BA NO DIA (25/07/1966), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ADALGISO DA ROCHA E DE MARIA ROSA DA SILVA. APARECIDA PEREIRA DE
ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (06/02/1971), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE WILSON
PEREIRA DE ARAUJO E DE NEUSA TOBIAS PEREIRA DE ARAUJO.

ÉVERTON CARVALHO PAULINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUTÔNOMO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/10/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESSE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE APARECIDO JOSE PAULINO E DE ESTER CARVALHO PAULINO. DANIELE
STEPHANY SANTANA OLIVEIRA LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUTÔNOMA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/09/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE MARCOS ROBERTO DA SILVA LIMA E DE CRISTINA SANTANA OLIVEIRA.

RICARDO ALEXIS MENDES DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESTUDANTE,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/03/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ EVERALDO DE SOUZA E DE MARIA EUNICE MENDES DA SILVA
SOUZA. BRUNA SANTANA  MOREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA,
NASCIDA EM APARECIDA DE GOIANIA, GO NO DIA (27/05/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE AGNALDO ALVES MOREIRA E DE DEUZELI ALVES SANTANA.

DANIEL LEAL DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROFESSOR, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (18/07/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE VANDERLINO ARAUJO DA SILVA E DE MARIVONE OLIVEIRA LEAL DA SILVA. GISELE
FERREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BALCONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (06/11/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
EDISON RIBEIRO DA SILVA E DE SEVERINA DO CARMO FERREIRA DA SILVA.

CRISSANDRO DOS SANTOS PONTALTI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE DE
CARGA E DESCARGA, NASCIDO EM GUARULHOS, SP NO DIA (02/06/1989), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE REINALDO DA SILVA PONTALTI E DE
GENI BATISTA DOS SANTOS PONTALTI. TATHIANE DE SENA ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/05/1993),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE RAFAEL PIO ALVES E DE
MARIA DEVANDI DE SENA ALVES.

ADILSON BARBOSA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO APLICADOR DE ADESIVO,
NASCIDO EM MIRACATU, SP NO DIA (05/08/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ APARECIDO BARBOZA DOS SANTOS E DE JOANA MARIA BARBOSA
DOS SANTOS. VALÉRIA DUARTE DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PEDAGOGA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/03/1976), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE GESI DUARTE DE OLIVEIRA E DE MARIA FLORENTINO DE OLIVEIRA.

RAFAEL JOÃO EMIDIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MARCINEIRO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (20/10/1964), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOÃO EMIDIO E DE ANTONIA LOPES EMIDIO. SANDRA APARECIDA DA SILVA, ESTADO
CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SUZANO, SP NO DIA (02/03/1974),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE FRANCISCO DA
SILVA E DE LOURDES APARECIDA DE FREITAS SILVA.

WESLEY  PEREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MUSICO, NASCIDO EM
GUARULHOS, SP NO DIA (16/01/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE GILBERTO PEREIRA DA SILVA E DE MARIA LUCINEIDE DA SILVA. ANDREIA DE SOUZA
DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO SECRETARIA, NASCIDA EM SÃO BERNARDO
DO CAMPO, SP  NO DIA (06/10/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JURANDIR FERNANDES DE OLIVEIRA E DE MARIA LUCIA DE SOUZA ARANHA DE
OLIVEIRA.

VITOR OLIVEIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/05/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE EUDEMAR AVELINO DA SILVA E DE MARIA GORETE DE OLIVEIRA. MARIA
CÍCERA DOS SANTOS NETA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (01/02/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE CICERO DOS SANTOS E DE SELMA MARIA DOS SANTOS.

VINICIUS DE PAULA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA, NASCIDO EM SUZANO, SP
NO DIA (19/05/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE
HERALDO APARECIDO DE PAULA E DE MARIA APARECIDA DA FONSECA PAULA. AMANDA
CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE NEGOCIOS,
NASCIDA EM SALVADOR, BA NO DIA (15/02/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO E DE SONIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Nacional
Jornal O DIA SP

São Paulo, quarta-feira, 9 de outubro de 2019Página 6

Presidente da Caixa defende manutenção
do banco como gestor do FGTS

O presidente da Caixa Eco-
nômica Federal, Pedro Guima-
rães, defendeu na terça-feira (8),
a manutenção do banco como
gestor dos recursos do Fundo
de Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS). Segundo ele, não
partiu do presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, nem do mi-
nistro da Economia, Paulo
Guedes, a ideia de retirar a ges-
tão do fundo da Caixa.

Na segunda-feira (7), o jor-
nal O Globo publicou matéria in-
formando que o governo fede-
ral pretendia aproveitar a

tramitação da Medida Provisó-
ria nº 889, que libera os saques
do FGTS, para reformular o
acesso aos recursos do fundo
e quebrar o monopólio da Cai-
xa Econômica Federal.

Ainda  na segunda-feira
(7), o presidente Jair Bolsonaro
disse ser contra a quebra do
monopólio da Caixa na admi-
nistração do FGTS, assim
como Paulo Guedes e o minis-
tro-chefe da Secretaria de Go-
verno, Luiz Eduardo Ramos.
“Se o Congresso decidir que-
brar o monopólio da Caixa, eu

a vetarei segundo orientação
da própria Economia”, escre-
veu Bolsonaro na sua página
do Facebook.

Taxa de administração
A Caixa cobra taxa de 1%

para gerir os recursos e usa o
dinheiro do FGTS para finan-
ciar projetos do Minha Casa,
Minha Vida, de saneamento e
de infraestrutura. O argumen-
to para dar acesso a outros
bancos seria o de diminuir essa
taxa de administração. Segun-
do Pedro Guimarães, o banco

estuda propor a redução da
taxa de administração, com
adoção de novas tecnologias.

O presidente da Caixa ar-
gumentou ainda que a taxa de
administração cobrada atual-
mente envolve projetos no
país inteiro, permitindo que o
banco desenvolva projetos
onde o custo é menor - em gran-
des cidades e entorno -, e onde
as despesas são maiores - em
locais de difícil acesso no in-
terior do país. Guimarães dis-
se que se houver divisão na
gestão dos recursos, não será

possível que cidades do inte-
rior do Norte e do Nordeste
tenham taxa de gestão 1% por-
que geraria prejuízo para o
banco, o que não é permitido
por órgãos de controle como o
Tribunal de Contas da União
(TCU).

Lucro
O presidente da Caixa dis-

se que o banco deve ter um
lucro de R$ 684 milhões por ad-
ministrar o FGTS, em 2019. Já
as receitas devem ficar em R$
5,1 bilhões.

Segundo ele, se a Caixa finan-
ciasse projetos do Minha Casa,
Minha Vida somente em São
Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e
Belo Horizonte, o lucro com os
recursos do FGTS seria de R$ 1,5
bilhão.

“Estamos presentes em 5,4
mil municípios. Em 711 municí-
pios só tem a Caixa. Nesses mu-
nicípios onde só existe a Caixa,
há uma necessidade social ex-
trema. O volume financeiro de
receitas é baixo e o custo é ele-
vado porque é difícil chegar”.
(Agencia Brasil)

Operação contra garimpo
ilegal em Mato Grosso
envolve 160 policiais

A Polícia Federal (PF) come-
çou na segunda-feira (7) a segun-
da fase da Operação Trypes, com
o objetivo de encerrar as ativida-
des de um grande garimpo ilegal
no município de Aripuanã, no
Mato Grosso.

O nome da operação deriva da
palavra grega trypes, que signifi-
ca buracos, segundo a PF uma alu-
são ao impacto ambiental na re-
gião após a ação criminosa.

De acordo com a polícia, o ga-
rimpo ilegal estaria causando gran-
de impacto social no município com
aumento do índice de homicídios,
tráfico de drogas e prostituição.

Cerca de 160 policiais, além de
servidores do Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais (Ibama) e da Se-
cretaria de Estado do Meio Am-
biente do Mato Grosso – (Sema/
MT) vão trabalhar na região du-
rante toda a semana.

No dia 26 de setembro, a mes-
ma operação desarticulou uma
organização criminosa atuante
na extração e comercialização ile-
gal de ouro da Amazônia Legal,
que abrange Acre, Amapá, Ama-
zonas, Pará, Rondônia, Roraima
e parte do Mato Grosso,
Tocantins e Maranhão. Cerca de

60 policiais federais cumpriram 16
mandados de busca e apreensão,
dois mandados de suspensão de
atividade econômica, dois man-
dados de bloqueio de contas e
seis mandados de prisão preven-
tiva nas cidades de Aripuanã,
Alta Floresta, Juína, Nova Ban-
deirantes e Paranaíta, todas no
Mato Grosso.

Segundo a PF, as investiga-
ções apontaram que no local
ocorria lavagem de dinheiro,
emissão de documentos falsos
e uso de contas bancárias para
atividade criminosa. (Agencia
Brasil)

Bolsonaro: petróleo pode ter
sido despejado “criminosamente”

O presidente Jair Bolsonaro
disse  na terça-feira (8) que as
manchas de petróleo que atin-
gem o litoral do Nordeste des-
de o mês passado podem ter
sido despejadas “criminosa-
mente”. “É um volume que não
está sendo constante. Se fos-
se de um navio que tivesse
afundado estaria saindo ainda
óleo. Parece que criminosa-
mente algo foi despejado lá”,
disse, ao deixar o Palácio da
Alvorada, após reunião com o
ministro do Meio Ambiente,
Ricardo Salles.

As manchas já atingem o
litoral de todos os estados do
Nordeste e seguem se movi-
mentando pela costa brasilei-

ra. Trata-se de petróleo cru, ou
seja, não se origina de nenhum
derivado de óleo, como gaso-
lina e outros. De acordo com
Bolsonaro, a densidade da
substância é “um pouquinho
maior” que a água salgada, por
isso, quando no mar, fica
submersa.

O ministro Ricardo Salles
também explicou que o movi-
mento do óleo tem sido de ida
e volta do mar para a costa.
“Nosso papel é agir rápido
para retirar aquilo que está em
solo”, disse o ministro. Mais
de 100 toneladas de borra de
petróleo já foram recolhidas, de
acordo com Salles.

Um inquérito foi aberto

pela Polícia Federal (PF), na se-
mana passada, para apurar a ori-
gem da substância. A contami-
nação também é monitorada por
órgãos como o Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) e o Instituto Chico Men-
des de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) desde
o dia 2 de setembro, quando as
primeiras manchas foram locali-
zadas no litoral nordestino.

Bolsonaro também determi-
nou, por meio de decreto, publi-
cado no último sábado (5), uma
investigação sobre as causas e
a responsabilidade sobre o der-
ramamento do óleo.  (Agencia
Brasil)
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DUBLIN EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A.
CNPJ 28.299.657/0001-10 - NIRE 35.300.506.863

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 20/08/2019
1. Data, Hora e Local: 20/08/2019, às 10h00, na sede social da Companhia. 2. Mesa: Presidente: Antonio Mario Yunes. Secretário: Claudio 
Alberto Cury. 3. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representante 
da totalidade do capital social da Companhia. 4. Ordem do Dia e 5. Deliberações Tomadas: 5.1. Aprovar a realização, pela Companhia, da 
Emissão e da Oferta, de acordo com os seguintes termos e condições, a serem detalhados e regulados por meio da celebração do “Instrumento 
Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única da Espécie Quirografária, Com Garantia Fide-
jussória, a Ser Convolada na Espécie Com Garantia Real Adicional, Para Colocação Privada da Dublin Empreendimento Imobiliário SPE S.A.” (“Escritura 
de Emissão”), a ser celebrada entre a Companhia, a RB Capital Companhia de Securitização, sociedade por ações, CNPJ nº 02.773.542/0001-22 
(“Debenturista”) e, na qualidade de fiadores, (i) AMY Engenharia e Empreendimentos Ltda., sociedade limitada, CNPJ nº 44.416.642/0001-41; (ii) 
MOAC Participações Ltda., sociedade limitada, CNPJ nº 03.992.867/0001-69; e (iii) TRIPAR Participações Ltda., sociedade limitada, CNPJ nº 
18.066.283/0001-30 (“Fiadores”): (i) Data de Emissão: A Data de Emissão das Debêntures será 09/09/2019. (ii) Número da Emissão: As Debêntures 
representam a 1ª emissão de debêntures da Companhia. (iii) Séries: A Emissão será realizada em uma única série. (iv) Valor Total da Emissão: O 
valor total da Emissão será de R$ 60.000.000,00, na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”). (v) Quantidade: Serão emitidas 60.000 Debêntu-
res. (vi) Valor Nominal Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). (vii) 
Forma e Comprovação de Titularidade: As Debêntures são nominativas, escriturais, sem emissão de cártulas ou certificados. Para todos os fins de 
direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pela averbação no livro de registro de debêntures da Companhia, nos termos dos artigos 
63 e 31 da Lei das S/As e pelo Boletim de Subscrição. (viii) Conversibilidade: As Debêntures são simples e não serão conversíveis em ações de 
emissão da Companhia. (ix) Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, com garantia fidejussória, e serão automaticamente convola-
das em da espécie com garantia real, independentemente da celebração de qualquer aditamento à Escritura de Emissão, no momento em que 
forem constituídas quaisquer das Garantias Reais, nos termos dos Contratos de Garantia. (x) Fiança: Em garantia do integral e pontual pagamento 
das Debêntures e demais Obrigações Garantidas (conforme definidas nos Contratos de Garantia), os Fiadores prestarão, nos termos previstos na 
Escritura de Emissão, fiança em favor da Debenturista (“Fiança”), obrigando-se, solidariamente, como fiadores e principais pagadores, pelo fiel e 
exato cumprimento de todas as Obrigações Garantidas, observados os seguintes limites máximos de responsabilidade para cada um dos Fiadores, 
isoladamente, de modo que não possa ser demandado acima dos limites estabelecidos na Escritura de Emissão. (xi) Garantias: Em garantia do 
integral e pontual pagamento das Debêntures e demais Obrigações Garantidas, além da Fiança, serão ou poderão ser constituídas, em favor da 
Debenturista, as seguintes garantias (“Garantias Reais” e, quando referidas em conjunto com a Fiança, “Garantias”): (a) a alienação fiduciária do 
imóvel localizado em São Paulo/SP, na Rua Professor Atílio Inocente e na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, descrito e caracterizado nas 
matrículas nº (i) 20.761, (ii) 42.029, (iii) 42.030, (iv) 175.979 e (v) 181.521 do 4º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP (“Imóvel”), nos 
termos do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia e a Deben-
turista (“Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel”); e (b) provisoriamente, caso o Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel não seja devida-
mente registrado na matrícula do Imóvel até 20 dias anteriores à data prevista para a realização do Leilão (conforme definido na Escritura de 
Emissão), a ser divulgada oportunamente pela Prefeitura Municipal de São Paulo, a alienação fiduciária da totalidade das ações que constituem o 
capital social da Companhia (“Ações Alienadas”), bem como a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse direta de todos os frutos, 
rendimentos e vantagens que forem atribuídos às Ações Alienadas, a qualquer título, inclusive lucros, dividendos, juros sobre capital próprio e 
todos os demais valores de qualquer outra forma distribuídos pela Companhia, nos termos do “Instrumento Particular de Contrato de Alienação 
Fiduciária de Ações da Dublin Empreendimento Imobiliário SPE S.A. e Outras Avenças”, a ser eventualmente celebrado entre a os acionistas da 
Companhia, a Debenturista e a Companhia (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações” e, em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de 
Imóvel, os “Contratos de Garantia”). (xii) Direito de Preferência: Não há direito de preferência na subscrição das Debêntures. (xiii) Prazo e Data de 
Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado e/ou vencimento antecipado, nos termos previstos na Escritura de Emissão, as De-
bêntures terão prazo de vencimento de 12 anos, contados da Data de Integralização. (xiv) Atualização Monetária do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures: O saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente. (xv) Período de Carência: As Debêntures 
possuirão um período de carência de 48 meses no pagamento da Amortização contados da Data de Integralização, conforme previsto no fluxogra-
ma de pagamentos das Debêntures anexo à Escritura de Emissão na forma do Anexo II (“Período de Carência”). (xvi) Juros Remuneratórios das 
Debêntures: Sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação 
acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 
252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (segmento CETIP UTVM, no informativo diário dis-
ponível em sua página na Internet (b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) equivalente a 1,85% ao ano, base 
252 Dias Úteis (“Sobretaxa” e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração das Debêntures”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata 
temporis por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Integralização até a data de seu efetivo pagamento. (xvii) Pagamento das Debêntures - Amor-
tização: Ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado e de liquidação antecipada decorrentes de um dos Eventos de Vencimento Antecipado, 
quando aplicável, nos termos previstos na Escritura de Emissão, e observado o Período de Carência, o saldo do Valor Nominal Unitário das Debên-
tures será amortizado mensalmente, conforme previsto no fluxograma de pagamentos das Debêntures constante no Anexo II da Escritura de 
Emissão. (xviii) Pagamento das Debêntures - Remuneração: O pagamento efetivo da Remuneração das Debêntures, observado o Período de Ca-
rência, será feito mensalmente em parcelas consecutivas, conforme datas de pagamento estabelecidas no Anexo II da Escritura de Emissão (cada 
uma, uma “Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures”). (xix) Forma e Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as De-
bêntures serão efetuados pela Companhia, nas datas estabelecidas no Anexo II da Escritura de Emissão, mediante depósito pela Companhia em 
conta corrente de titularidade da Debenturista, a ser indicada pela Debenturista à Companhia, por escrito, em 2 dias úteis após a Data de Integra-
lização. (xx) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração das Debêntures, em caso de atraso no pagamento de qualquer quantia devida à 
Debenturista, os débitos em atraso vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata temporis, incidente 
desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% sobre o valor devido, indepen-
dentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”). (xxi) Repactuação Programada: Não haverá 
repactuação programada. (xxii) Resgate Facultativo Total: Sujeita ao cumprimento das condições e provisões a serem estabelecidas na Escritura de 
Emissão, a Companhia terá a faculdade de adquirir as Debêntures, desde que exercida sobre a sua totalidade e mediante prévia notificação por 
escrito à Debenturista, com, no mínimo 10 Dias Úteis de antecedência, hipótese em que pagará à Debenturista o valor equivalente ao saldo deve-
dor das Debêntures, o qual será acrescido de um prêmio de pagamento sobre o saldo devedor total, de, no máximo, 1,75%, a ser reduzido em 
0,25% anualmente, a partir de 22/09/2020 (inclusive) (“Prêmio de Pré-Pagamento”). (xxiii) Resgate Facultativo Parcial: Até o 30º dia seguinte à 
Data de Integralização, a Companhia terá a faculdade de realizar o resgate facultativo parcial das Debêntures de forma a adequar o volume total 
da Emissão à efetiva necessidade de recursos da Companhia, sem a incidência de prêmio, desde que mantido o valor nominal mínimo da Emissão 
de R$ 30.000.000,00, e mediante prévia notificação por escrito ao Credor, com, no mínimo 10 Dias Úteis de antecedência. Nessa hipótese, a 
Companhia pagará ao Debenturista o valor equivalente ao saldo devedor das Debêntures resgatadas, incluindo a Remuneração respectiva no 
período compreendido entre a Data de Integralização e a data do pagamento. (xxiv) Resgate Antecipado Compulsório Total: As Debêntures deve-
rão ser resgatadas integralmente caso a Oferta seja encerrada sem a colocação de R$ 30.000.000,00 no prazo máximo de 12 meses da Data de 
Integralização. (xxv) Liquidez e Estabilização: Não será constituído fundo de manutenção de liquidez ou firmado contrato de garantia de liquidez 
ou estabilização de preço para as Debêntures. (xxvi) Fundo de Amortização. Não será constituído fundo de amortização para a Emissão.(xxvii) 
Colocação e Negociação: As Debêntures serão objeto de colocação privada junto à Debenturista, sem que haja (i) intermediação de instituições 
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários; e/ou (ii) realização de qualquer esforço de venda perante investidores indetermina-
dos. (xxviii) Transferência das Debêntures: As Debêntures não poderão ser, sob qualquer forma, cedidas, vendidas, alienadas ou transferidas, ex-
ceto em caso de eventual liquidação do patrimônio separado dos CRI (conforme abaixo definido), nos termos a serem previstos no Termo de Secu-
ritização de Créditos Imobiliários (“Termo de Securitização”). (xxix) Forma e Prazo de Subscrição: As Debêntures serão subscritas na Data de 
Emissão (“Data de Subscrição”), por meio da assinatura de boletim de subscrição, cujo modelo será anexo da Escritura de Emissão. (xxx) Preço de 
Subscrição. As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor Nominal Unitário, em uma única data (“Preço de Subscrição”). (xxxi) Prazo e Preço de 
Integralização. A integralização das Debêntures será realizada após o cumprimento de todas as Condições Precedentes (“Data de Integralização”) 
a ser ratificada pela Companhia à Securitizadora na forma prevista na Escritura de Emissão e formalizada por meio de aditamento à presente Es-
critura de Emissão, em moeda corrente nacional e pelo Preço de Subscrição, admitido o ágio ou deságio no momento da subscrição e da integra-
lização. (xxxii) Securitização e vinculação aos CRI: As Debêntures serão vinculadas aos certificados de recebíveis imobiliários da 223ª série da 1ª 
Emissão da Debenturista (“CRI”), a serem colocados junto a investidores no mercado de capitais (“Titulares dos CRI”), por meio de distribuição 
pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM 476, nos termos do Termo de Securitização. (xxxiii) Destinação dos Recursos: Os 
recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão exclusiva e integralmente para o desenvolvimento de um empreendimento imo-
biliário com fins comerciais a ser construído pela Companhia no Imóvel, bem como o reembolso das despesas já incorridas pela Companhia com a 
aquisição do respectivo terreno, a serem descritas na Escritura de Emissão. (xxxiv) Vencimento Antecipado: Na ocorrência de determinadas hipó-
teses de vencimento antecipado, a serem definidas na Escritura de Emissão, observados os eventuais prazos de cura, quando aplicáveis, será facul-
tado à Debenturista, ou aos Titulares dos CRI reunidos em assembleia geral, conforme o caso, declarar vencidas antecipadamente as Debêntures e 
todas as obrigações constantes da Escritura de Emissão, tornando-se exigível pela Debenturista o pagamento do Valor Nominal Unitário das De-
bêntures ou seu saldo, acrescido da Remuneração das Debêntures, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização, ou do último paga-
mento, até a data do efetivo pagamento, bem como de multa equivalente a 1,75% do valor devido, sem prejuízo da cobrança dos Encargos Mora-
tórios e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia. (xxxv) Demais Características: as demais características das 
Debêntures serão especificadas na Escritura de Emissão. 5.2. Para fins de interpretação dos termos utilizados nesta Ata e que não estiverem aqui 
definidos, tais termos terão o mesmo significado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. 5.3. Aprovar a constituição e outorga, pela Com-
panhia, das Garantias Reais descritas no item (xi) acima. 5.4. Autorizam a diretoria da Companhia, ou seus procuradores, conforme o caso, a 
praticar, perante qualquer entidade, todos os atos necessários para a consecução da Oferta e da Emissão, incluindo, mas não se limitando a, (i) 
celebração de todos os documentos relacionados à Oferta e à Emissão e para constituição das Garantias Reais e seus eventuais aditamentos; (ii) 
negociação de todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à Oferta e à Emissão, inclusive as hipóteses de vencimento antecipado a 
serem incluídas na Escritura de Emissão; (iii) contratação de prestadores de serviços no âmbito da Emissão, conforme necessário, fixando-lhes os 
respectivos honorários; e (iv) publicação e o registro de documentos da Oferta e da Emissão perante os órgãos competentes. 5.5. Ratificaram to-
dos os atos já praticados anteriormente à realização desta assembleia pela diretoria e demais representantes legais da Companhia para a conse-
cução da Oferta. 6. Encerramento: Formalidades legais. 7. Acionistas presentes: AMY Engenharia e Empreendimentos Ltda.; MOAC Participa-
ções Ltda. e TRIPAR Participações Ltda. 8. Assinaturas: Mesa: Presidente: Sr. Antonio Mario Yunes; Secretário: Sr. Claudio Alberto Cury. São 
Paulo, 20/08/2019. Mesa: Amy Engenharia e Empreendimentos Ltda. CNPJ nº 44.416.642/0001-41; Moac Participações Ltda. CNPJ nº 
03.992.867/0001-69; Tripar Participações Ltda. CNPJ nº 18.066.283/0001-30; Antonio Mario Yunes - Presidente; Claudio Alberto Cury - 
Secretário. JUCESP nº 502.940/19-0 em 20/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

CNPJ/MF Nº 60.850.575/0001-25 - NIRE Nº 3530005464-4

LICITAÇÃO 06/19 - MODO DE DISPUTA FECHADO - PROCESSO SEI Nº 
7610.2019/0002127-2  - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, FORNECIMENTO 
DE RECURSOS TECNOLÓGICOS E CONSULTORIA PARA A GESTÃO DE, 
APROXIMADAMENTE, 225.000 (DUZENTAS E VINTE E CINCO MIL) UNIDADES 
HABITACIONAIS COM CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, ABRANGENDO 
CONTRATOS ATIVOS E INATIVOS, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE 
INTEGRAM ESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E APENSOS.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

DATA DE ABERTURA: 13 de DEZEMBRO de 2019 - 10h30. Local para retirada 
do Edital: O CD-R contendo o Edital e seus anexos poderá ser retirado na COPEL - 
Rua Líbero Badaró nº 504, 12º andar - sala 122, São Paulo, Centro - Capital, no 
horário das 9h às 16h30, mediante a entrega de 01 (um) CD-R sem uso. - O Edital 
ainda poderá ser consultado por meio dos sites: http://www.cohab.sp.gov.br/ e http://
e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/ sem prejuízo da retirada do material completo 
em CD-R no endereço acima.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

São Roque Energética S.A.
CNPJ/MF: 15.116.321/0001-23 / NIRE: 35.300.434.960

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 01/04/2019
Data, hora e local. 01/04/2019, às 12h00, na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Conjunto 2026, 
Barueri/SP. Presença. Yoshiaki Fujimori, Ronaldo da Silva Ferreira e Ênio Emílio Schneider. Convocação. Dispensada 
a convocação nos termos do parágrafo 4º, artigo 124, da Lei 6.404/76 e alterações posteriores. Mesa. Yoshiaki Fujimori 
- Presidente e Alisson Martins Rodrigues - Secretário. Ordem do dia: (1) Renúncia e Eleição de membros da Diretoria. 
Tomando a palavra o senhor presidente informou aos presentes que estava em discussão a seguinte Deliberação:  
(1) Renúncia e Eleição de membros da Diretoria. Foram aceitas por unanimidade de votos e sem qualquer restrição 
as seguintes matérias: (i) pedido de renúncia do Sr. José Antunes Sobrinho ao cargo de Diretor Presidente, conforme 
correspondência datada de 28/03/2019, recebida e anexada a presente ata, anexo I; Os conselheiros expressaram seus votos 
de agradecimento e louvor ao engenheiro José Antunes Sobrinho pela inestimável contribuição prestada no desenvolvimento 
dos negócios, administração e gestão da Companhia; (ii) condução de Filipe Koefender, brasileiro, solteiro, engenheiro,  
RG  4.556.978 SSP/SC, CPF/MF 036.346.909-50, com endereço comercial na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial 
Tamboré, Barueri/SP, CEP: 06455-000, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, a partir da presente data; (iii) eleição 
de novo membro para ocupar o cargo de Diretor, ora vacante, conforme determinação estatutária: Yoshiaki Fujimori, 
brasileiro, casado, engenheiro, RG  5.558.728-8, CPF/MF 002.711.308-65, com endereço comercial na Alameda Araguaia, 
3571, Centro Empresarial Tamboré, Barueri/SP. CEP: 06455-000. Os então eleitos diretores prestaram o compromisso de 

de desimpedimento, arquivados na sede da Companhia, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos 
em lei, que os impedissem de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da 

Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, o senhor presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou 
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi assinada pelos membros 
da mesa que presidiu e, ato contínuo, transcrita no respectivo livro da sociedade, rubricada e assinada pela totalidade dos 
presentes. (a) Yoshiaki Fujimori - Presidente e Alisson Martins Rodrigues - Secretário; (aa) Yoshiaki Fujimori, Ronaldo da 

 
Yoshiaki Fujimori - Presidente; Alisson Martins Rodrigues - Secretário. JUCESP nº 484.314/19-1 em 12/09/2019.  
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 09/
10/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:B49954 -  CONTRATO: 810860115916-6 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1086- ITAQUERA
ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA WALDEMAR TIETZ , N° 1222, APARTAMENT O
34 B, 3° PAVIMENTO DO CONDOMINIO RUBI 2, CONJUNTO HABITACIONAL PADRE
JOSE DE ANCHIETA, 38° SUBDISTRITO VILA MATILDE , SÃO PAULO – SP.

ROBERVAL DE MIRANDA , BRASILEIRO, LABORATORISTA, CPF: 059.033.588-02,
CI: 18575983  CASADO(A) COM ANA PAULA COUTO DE MIRANDA, BRASILEIRA,
DO LAR, CPF 203.989.478-05, CI: 27.115.572-3 SSP

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

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

09 - 10 - 11/10/2019

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 General
Olímpio da Silveira, 196, Apartamento 1811, Barra Funda, São Paulo - SP, CEP: 01150-
000
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:
ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS, Brasileiro(a), Operadora de telemarketing,
Solteiro(a), CPF 247.976.808-22, CI: 18.132.036 SSP/SP e cônjuge, se casado(a)
estiver.
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:B49622

09 - 10 - 11/10/2019

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da 
Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0049268- 68.2010.8.26.0100 
(USUC 1087) 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) Herdeiro de Bronys 
Vasiliauskas e de Iracema Rodrigues Vasiliauskas, a saber: 
Miguel Vasilauskas; Romeu Forte, Hermínia da Silva Forte, 
Maria do Socorro Santos, Andréia de Souza Silva, Tãnia 
Gardênia Cristina, Ana Lucia de Souza Silva, José da Silva, 
Zulmira Rosa de Souza, Dalton Suares Pires, Valeria Eires 
Pires, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que João de Laurêntis, Romilda 
Assumpção Macedo de Laurêntis, Milton Moscardi Martiniano, 
Ângela Maria de Lauêntis Martiniano e Pierina Marcondes, 
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Rei Alberto, nº 112 
Parque Edu Chaves - São Paulo SP, com área de 175,09 m², 
contribuinte nº 066.066.0053-7 área maior, 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.                                                      [08,09] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da 
Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1029476-38.2015.8.26.0100 
(USUC 342) A Doutora Aline Aparecida de Miranda,MM.Juiza 
de Direito da 1ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cí-
vel, da Comarca de SÃO PAULO,do Estado de São Paulo,na 
forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o)(s) Francisco Di Pasquale, 
Maria Antônia Talarico Di Pasquale,José Bem-Hur de Escobar 
Ferraz, Maria Augusta de Escobar Ferraz na pessoa de seu 
inventariante José Ben-Hur Ferraz Junior, Antonio Talarico, 
Tibério Talarico, Celina Maria Corsi Talarico, Espólio de Dr. 
Pedro Talarico,herdeiros de Antonina Portela Talarico a saber: 
Osvaldo Talarico,Mirza O.Talarico,Rosina Judith talarico Tres-
soldi assistida por seu marido Altino Tressoldi; Orlando Soares 
dos Santos, Valquiria Aragão Santos, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônju-
ges,se casados forem,herdeiros e/ou sucessores, que Alcides 
Tenório e Denice Bento Tenório ajuizaram ação de USUCAPI-
ÃO,visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado 
na Rua Odilon Braga da Silva, nº 334 - Jardim São João - São 
Paulo SP,com área de 125,00m²,contribuinte nº 146.155.0089-
1, 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.     [08,09] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1037257- 
14.2015.8.26.0100 (USUC 444) 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 Fonseca, Victoria Monesi, Diogo José da Silva 
Neto, Nalcia Santos de Andrade e Silva, Ademar Fonseca, 
Luzia Fonseca Porto, Antônio Fonseca, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, 
que Adalberto Aparecido Fonseca Porto, Magda Mirian Seschi 
Porto e Nanci Aparecida Porto dos Santos ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Rua Pedrália, nº 202 - Cursino - São 
Paulo SP, medindo 8,00m de frente, por 23,00m da frente aos 
fundos, de ambos os lados, contribuinte nº 046.032.0032-3, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expedese 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.     [08,09] 

36ª Vara Cível Central/SP. 36º Ofício Cível Edital de Citação. 
Prazo 20 dias. Proc. 1044439-80.2017.8.26.0100. O(A) Dr(a). 
Swarai Cervone de Oliveira, Juiz(a) de Direito da 36ª Vara 
Cível Central/SP. Faz saber a Banco Comercial Aplik SA 
CNPJ 17.161.324/0005-38, que Walter Rosa Sobrinho ajuizou 
ação de adjudicação compulsória, objetivando a outorga da 
escritura definitiva dos lotes 20 e 21, da quadra 19, do Parque 
do Terceiro Lago, Bairro do Araguava ou Jaceguava, ou ainda 
Campo de Baixo, Capela do Socorro, nesta Capital, 
devidamente quitado. Estando a ré em lugar ignorado, 
expede-se edital de citação para que em 15 dias, a fluir do 
prazo supra, contestem o feito sob pena de serem aceitos os 
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será 
o edital, publicado e afixado na forma da Lei.                     [08,09] 

EDITAL  DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0007920-54.2019.8.26.0068O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIA ELIZABETH DE
OLIVEIRA  BORTOLOT O, na forma da Lei, etc. EDITAL DE INTIMAÇÃO- PRAZODE20
DIAS.PROCESSONº0007920-54.2019.8.26.0068. A MMª. Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de
Barueri, Estado de São Paulo, Dra. MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO, na forma da Lei,
etc...FAZ SABER a(o) LINDA MARIE FARICY, RG V4227023, CPF 231.855.438-23, que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Beneficente Israelita Brasileira
Hospital Albert Einstein, objetivando o recebimento da quantia de R$ 57.107,61, atualizado até (julho/2019),
representado pela nota fiscal de serviço n° 00541754,no valor de R$ 5.523,71, não pago, decorrente do termo
de responsabilidade com assunção de divida, firmado entre as partes, decorrente dos serviços médicos
hospitalares prestados e não honrados. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, nos
termos do (art. 513, § 2º, IV do novo CPC), foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, a fluir após os 20 (vinte) dias supra, pague o debito, corrigido até a data do pagamento,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%(art. 523 do novo CPC).
Fica ciente, ainda, que nos termos do (art. 525 do novo CPC), transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para que a executada, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, publicado na forma da lei. 08 e 09/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007810-47.2016.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel
Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CETI DESIGN COMERCIO DE MOVEIS
PLANEJADOS LTDA, CNPJ 18.243.778/0001-97, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
Cível por parte de Jonas Alves de Souza e Sabrina de Oliveira Fernandes, objetivando rescisão contratual e
devolução de dinheiro, em virtude do inadimplemento do contrato nº 1000102 para confecção de móveis
planejados celebrado em 08/08/2015 e aditado em 03/10/2015 sob nº 1000119. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de setembro de 2019. 08 e 09/10
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1132492-08.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana de Souza Neves
Salinas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CONFECÇÕES JORLLY LTDA, CNPJ 08.480.727/0001-25
e e Roberto Zanolli Junior, CPF nº 317.431.718-54 que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
Cível por parte de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando condenar os executados ao pagamento de R$
505.661,92 (18/12/2015), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao Contrato de Adesão a
Produtos de Pessoa Jurídica nº 119.803.794. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de julho
de 2019. 08 e 09/10

EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0108340-59.2005.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Henrique
Bretas Marzagão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) COEXECUTADA ANA CAROLINA FISHER, CPF
327.914.898-79 que, Fundação Armando Álvares Penteado, lhe ajuizou ação de Execução de Título
Extrajudicial, para cobrança de R$ 5.009,46 (set/2005), referente ao Contrato de Adesão de Prestação de
Serviços Educacionais. Estando a coexecutada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para
efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade;
sem pagamento proceda-se imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora, intimem-se do prazo
legal de 15 dias para oposição de embargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu débito, os devedores
poderão depositar 30% do montante do principal e acessórios e requerer pagamento do restante em 6
parcelas mensais com juros e correção monetária. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de outubro de 2019.  08 e 09/10

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0029830- 
22.2011.8.26.0100 (USUC 644) 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) Chucri 
Chuahy, Antônio Chuahy, Zaki Chuary, Bahige Kassire, Bahija Kassire Addad, Naim Addad, Elias Kassire, Albertina Assad 
Ferek ou Albertina Assad, Basílio Assad Ferek, Annita Narchi Keramydas, Lilia Narchi Cordeiro, Eduardo Joaquim Cordeiro, 
Ivette Narchi Halti, Emile Halti, Espólio de Adelino Garcia, representada pela inventariante Maria Leal Garcia, Marilza de 
Moraes, Alex Douglas Correa, Lady Laura Correa, Creusa Araújo Cunha, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Nadir Bichara Chuahy, Maria 
Helena Pessoa de Mello Chuahy, Marlene Kantovitz Chuahye Olavo Chuahy, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Bucuituba, nºs 312, 601, 601-A e 1.467, esquina com a Rua 
Benedicto Bernardes, s/nº, e Avenida Sapopemba, nºs 4.892-A e 4.900 Vila Ema, 26º Subdistrito Vila Prudente - São Paulo SP, 
com área de 2.326,13 m², contribuinte nº 117.250.0030-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expedese 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.                                       [08,09] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029167-46.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tom Alexandre Brandão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
RICARDO DE OLIVEIRA, CPF 046.990.718-56, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Mariano Yoshitake e Evanilde Silva para cobrança de R$ 183.413,59 (março/2017), referente à locação do imóvel à Rua 
Conselheiro Rodrigues Alves, 999, ap. 121, São Paulo/SP, devidamente atualizado e acrescido das custas e despesas 
processuais, e honorários advocatícios. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital para que em 15 dias a fluir do prazo 
supra, conteste a ação ou peça a purgação da mora, 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.                                      [08,09] 
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RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente edital
virem e interessar possa que, por MMH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
COMERCIAIS LTDA foi apresentado, a esta Serventia, requerimento regularmente
prenotado sob nº 731.532 em 10 de outubro de 2017, pelo qual, com fulcro na Lei 10.931
de 02/08/2004, pleitearam a retificação administrativa de área do imóvel situado na Rua
dos Cariris Novos, antiga Rua C, esquina da Avenida Francesco Del Cossa, Antiga Rua
B, com frente também para a Rua João José da Silva, Gleba nº 3, matriculado sob nº
120.131, nesta Serventia Predial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, pelo qual convoco os senhores: a)
proprietários do imóvel situado na Rua Manuel José Rodrigues nº 235/235-A, (transcrição
nº 67.476), Sr. Julio Filippini; b) proprietários de 50% do imóvel situado na Rua Manuel
José Rodrigues nº 177 (matriculado nº 200.804), Srs. Francisco Rubens Estevam e s/mr
Germina Marques Estevam; c) compromissários do imóvel situados na Rua Joaquim
Barbosa Araujo nºs 623/627 (matrícula nº 13.983 em área maior), Srs. Adão do Carmo
casado com Helena Maria da Silva de Souza, e d) ao ocupante do imóvel situado na Rua
Joaquim Barbosa Araújo nº 623/627, casa 4, (matrícula nº 13.983 em área maior), Sra.
Tatiane Albertini, notifico também todos os demais terceiros interessados, para, querendo,
apresentar impugnação ao presente pedido retificatório. Pelo presente edital, fica avisado
a quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados
da data da ultima publicação deste, que será levado a efeito por dois dias consecutivos em
jornal de grande circulação, nesta Capital, impugnar, com fundamentos de fato e de
direito, contra a aludida retificação, por escrito, perante o Oficial deste Registro Imobiliário,
à Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Jardim Paulista, das 9 às 16 horas. São Paulo, 07 de outubro
de 2019. 08 e 09/10
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0037953-41.2013.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EZIO SANTANA DE FREITAS, CPF 179.588.238-78, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., 
objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 50.886,12 (maio/2013), corrigidos e acrescido de encargos legais, 
bem como ao pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que vierem a ser 
emitidas, vencidas e inadimplidas, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel 
situado na Estrada Joaquim Pereira de Camargo, 462, São Lourenço da Serra, São Paulo/SP, Parceiro 012112764 
- instalação MTE0017146. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0055774-45.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) BIO-AGRICULTURA ORGÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA., CNPJ 11.404.912/0001-45, na pessoa de seu representante legal, que a Ação de Procedimento Comum, 

R$ 95.107,54 (agosto/2019), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais 
cominações. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 

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 suas impugnações (art. 525 do C.P.C.). 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0148540-64.2012.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcia 
Tessitore, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Francisco Antonio Dellappe, CPF 003.121.508-49, que 
Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, ajuizou uma Ação de Procedimento 
Comum, objetivando condenar o réu ao pagamento de R$ 9.966,99 (abril/2012), corrigido e acrescido 
de encargos legais, bem como os débitos que se vencerem, referente as faturas de fornecimento de 
água e coleta de esgoto do imóvel situado à Rua dos Estudantes, nº 355 (RGI 94207119). Estando 

 
20 dias supra, conteste a ação, sob pena de ser considerado revel, ocasião em que será nomeado curador 
especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de março de 2019. B - 08 e 09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1061625-56.2016.8.26.0002 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo,  
Dr(a). DANISA DE OLIVEIRA MONTE MALVEZZI, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ivani Domingues 
da Silva, CPF 290.260.258-82, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação Execução de Título 
Extrajudicial, para cobrança de R$ 251.293,05 (30.11.2016), referente ao inadimplemento da Cédula de 
Crédito Bancário Crédito Pessoal nº 00334775320000032320 (Operação nº4775000032320320155). 

após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem 

 

custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente 
 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de agosto de 2019.                                    B - 08 e 09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015473-38.2016.8.26.0005 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GENILDO ARCANJO DAS DORES,
Brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF 282.476.028-14, com endereço à Rua Viela Particular, 11, Guaianases,
Jardim Santa Terezinha (zona Leste), CEP 08430-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de Banco do Brasil SA, alegando em síntese: as partes firmaram contrato de abertura de
crédito, através do qual o requerente concedeu limite de crédito a correquerida Distak Comercial e Distribuidora
de Peças Automotivas Ltda. no valor de R$125.000,00, operação que foi garantida pelos demais requeridos
GENILDO ARCANJO DAS DORES e Willian José dos Santos. Ocorre que os requeridos utilizaram-se do
valor, não procedendo à devida cobertura do saldo devedor, gerando débito, atualizado até 31/08/2016, no valor
de R$184.646,93. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia devida, bem como o pagamento
de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, hipótese em que ficará
isento(a) do pagamento de custas processuais ou ofereça embargos em igual prazo, sob pena de, decorrido
o prazo, que fluirá a partir do prazo deste edital, ser constituído em título executivo judicial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 25 de setembro de 2019.

Living
Empreendimentos Imobiliários S.A.
NIRE 35.300.470.192 - CNPJ/MF 08.281.952/0001-32

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
de 11.07.2019 às 14 horas

CERTIDÃO: Certifi co o registro na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico - JUCESP sob nº 514.954/19-0 
em 30/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 10ª VARA DA FAMÍLIA E
SUCESSÕES - PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900  -
SENTENÇA - TERMO - MANDADO
Classe / Assunto: Interdição - Tutela e Curatela - Requerente: Antonio Caporrino
CPF: 011.648.368-70, RG: 11.094.228 - Requerido: Rachele Buccino Caporrino:
CPF 147.331.768-13, RG: W415044-Z - JUIZ DE DIREITO: DR. PAULO NIMER
FILHO  - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para decretar a INTERDIÇÃO de
RACHELE BUCCINO CAPORRINO, inscrita no CPF/MF sob nº 147.331.768-13, portadora do registro
nacional de estrangeiro RNE nº W415044-Z, de nacionalidade Italiana, filha de Calandriello Rosina
e Antonio Buccino, residente e domiciliada na Rua do Hipódromo, nº 1340, Brás, CEP 03047-000, São
Paulo-SP, portadora de Demência não especificada, de início tardio, moderadamente grave (Código CID-
10: F03), afetando todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e
negocial, nomeando-lhe CURADOR DEFINITIVO  na pessoa de seu filho, ANTONIO CAPORRINO,
inscrito no CPF/MF sob nº 011.648.368-70, portador da Cédula de Identidade RG nº 11094228,
residente e domiciliado na Rua do Hipódromo, nº 1340, Brás, CEP 03047-000, São Paulo-SP"
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FORO REGIONAL X - IPIRANGA - 2ª VARA CÍVEL - Rua Agostinho Gomes, 1455
- 1º andar - Sala 117 - Ipiranga - CEP04206-000 - Fone: (11) 2274-8044 - São
Paulo-SP - E-mail:ipiranga2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20
dias - Processo nº 1003700-10.2018.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dra. CAREN
CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
BONIFÁCIO MANOEL JOSÉ DA SILVA,  brasi leiro, casado, comerciante, RG
30.855.470-X, CPF 290.850.628-96, e MARIA SANTANA BEZERRA DELIMA, bra-
sileira, casada, RG 33.390.093-5, CPF 313.440.358-76, que lhe foi proposta
uma ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍ-
CIO BRUNA, alegando em síntese: Os requeridos adquiriram em 25/08/2008
através de contrato particular de compromisso de compra e venda, o apartamen-
to nº 72 do Condomínio Edifício Bruna de José Carlos Ferreira da Silva e outra,
conforme documento nos autos. Ocorre que os requeridos deixaram de cumprir
com as obrigações condominiais desde 05/01/2018, causando a inadimplência no
valor de R$3.586,52 (atualizado em 21/06/2018). Requer o autor a condenação dos
requeridos ao pagamento do valor devido, bem como das  co tas  e  ra te ios
condominiais vencidos e aquelas que se vencerem, devidamente corrigido e
acrescidas de juros nos termos da lei. Encontrando-se os réus em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente RESPOSTA. Não sendo contestada a ação, os
réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de outubro de 2019.
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Circuito TRIDAY Series 2019: Riacho
Grande definirá os melhores do ano
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Ginástica masculina do
Brasil alcança objetivo e se
classifica para a Olimpíada

de Tóquio-2020
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Arthur  Nory

O objetivo foi alcançado. A
Seleção Brasileira masculina
de Ginástica Artística atingiu a
principal meta estabelecida
para esta temporada e classifi-
cou-se para a Olimpíada de Tó-
quio-2020. A confirmação veio
nesta segunda-feira (7), ao fi-
nal da disputa do qualificatório
da prova de equipes. Após a óti-
ma prova de recuperação no
domingo, o Brasil finalizou a
competição na 10ª posição,
justamente o que precisava para
carimbar o passaporte para os
Jogos do ano que vem.

Eram nove as vagas olímpi-
cas em disputa neste Mundial.
Como Rússia, China e Japão, já
classificados pelo Mundial de
2018, ocuparam as três primei-
ras colocações no qualificatório
em Stuttgart, as vagas acabaram
sendo distribuídas até o 12º lu-
gar, posição final do Brasil, com
um total de 247,236 pontos.

Mesmo fora da final por
equipes, a Seleção masculina
festejou ainda três vagas em fi-
nais individuais. Caio Souza
avançou com a 20ª melhor
nota (22ª na classificação no-
minal) do individual geral
(81,897 pontos). Além dele,
Arthur Zanetti avançou com a
segunda melhor nota nas argo-
las (14,700) e Arthur Nory
com a quarta melhor na barra
fixa (14,600).

Com as três finais obtidas
também por Flávia Saraiva no
feminino (individual geral, tra-
ve e solo), o Brasil soma um
total de seis finais individuais.
É o maior número de finais in-
dividuais brasileiras em mun-
diais pré-olímpicos na histó-
ria. A primeira destas finais
será nesta quarta-feira (9), por
equipes masculina, a partir das
8h45 (Brasília).

“A classificação da equipe
masculina, além da presença
assegurada de Flavia Saraiva no
Individual Geral para a Olimpí-
ada de Tóquio-2020 é resulta-
do da eficiência do trabalho que
a CBG vem fazendo na Ginás-
tica brasileira, que se tornou
hoje um dos maiores esporte
do país. A modalidade está es-
palhada em todas as regiões do
Brasil. Temos hoje centros de
alto rendimento e de iniciação,
que vêm formando um número
cada vez maior de atletas, em
todas as modalidades”, afirmou
Henrique Mota, coordenador
geral da CBG (Confederação
Brasileira de Ginástica) e che-
fe da delegação brasileira no
Mundial de Stuttgart.

Motta ressalta também a
importância do trabalho em
equipe que é realizado dentro
do Brasil. “Treinadores, atle-
tas, equipe multidisciplinar...
uma certeza que temos é que
nós não trabalhamos apenas
por resultados, mas sim pela
formação de atletas que sejam
exemplo para todo o nosso
país, a partir dos valores espor-
tivos reforçados”, afirmou o
coordenador geral da CBG, que
mostra em números o sucesso
deste trabalho.

Além de assegurar a vaga
olímpica, que era o grande ob-
jetivo no Campeonato Mundi-
al, o Brasil segue em busca de
marcas expressivas, de acordo
com Henrique Motta. “Esta-
mos na final do Individual Ge-
ral, trave e solo com a Flavia,
além das finais individuais no
masculino com o Caio Souza no
Individual Geral, o Arthur Nory
na barra fixa e o Arthur Zanetti
nas argolas. É o maior número
de finais já alcançadas, ainda
por cima em um Mundial pré-
olímpico”, afirmou Motta.

A presidente da CBG, Lu-
ciene Resende, também feste-
jou a classificação da Seleção
masculina para a Olimpíada de
Tóquio. “Estamos felizes com
a classificação da Seleção mas-
culina de Ginástica Artística
para as Olimpíadas de Tóquio.
Sabemos o quanto é difícil
conseguir a vaga olímpica,
existe um trabalho sério não
somente nas quadras, mas
também fora delas, então es-
tar presente numa edição de
Jogos Olímpicos, e somado a
isso ficar entre as 10 melho-
res equipes num Mundial Pré-
Olímpico, garantindo um le-
que de finais, nos impulsiona
mais ainda a seguir com o tra-
balho”, afirmou.

Ela também destacou os
bons resultados obtidos pela
Ginástica brasileira nas com-
petições internacionais nos
últimos anos. “Estamos vindo
de dois Jogos Olímpicos con-
secutivos com medalhas. Em
números absolutos, fomos um
dos esportes com maior núme-
ro de medalhas conquistadas
na Olimpíada Rio 2016. Nos
Jogos Sul-Americanos de
2018, fomos o esporte que
mais conquistou medalhas, e
no Pan-Americano de Lima, a
Ginastica Brasileira foi o se-
gundo esporte a contribuir
com mais medalhas para o
Time Brasil”, enumerou a pre-
sidente da CBG.

Prova retorna ao ABCD Paulista para o fim da temporada no dia 13 de outubro

Circuito TRIDAY Series 2019

O Circuito TRIDAY Series
2019 realizará no próximo do-
mingo, dia 13 de outubro, sua
sétima etapa da temporada.
De março até aqui, a compe-
tição passou por algumas das
principais cidades do país,
reunindo triatletas de dife-
rentes idades, novatos e ex-
perientes. Agora, mais uma
vez no Riacho Grande, distri-
to de São Bernardo do Campo
(SP), o evento conhecerá seus
campeões e destaques. Indepen-
dente dos vencedores de cada
categoria, quem sai ganhando é
o triatlo nacional, com um cir-
cuito cada vez mais consolidado
no calendário. 

Os triatletas estarão dividi-
dos nas categorias Sprint (750 m
de natação, 20 km de ciclismo e
5 km de corrida) e Olímpico
(1,5 km de natação, 40 km de
ciclismo e 10 km de corrida).
Destaque para a categoria 14-

15 anos no Sprint, que abre es-
paço para os que estão come-
çando na modalidade.

A programação da etapa final
começará no dias 11 e 12, com a
entrega de kits na Care Club Ita-
im, Rua Dr. Alceu de Campos

Rodrigues, 341, Vila Nova Con-
ceição. Na sexta será das 10h às
22h, enquanto no sábado das 10h
às 20h. No domingo, as ativida-
des no Riacho Grande começa-
rão às 5h30, com a abertura da
Área de Transição. As largadas,

em ondas, serão às 7h (Sprint) e
8h (Olímpico).

Estando a apenas 30 km de
distância da cidade de São Pau-
lo, o Riacho Grande é bastante
conhecido entre os triatletas,
sendo considerado uma ótima
opção de desafio para sair da
rotina. O percurso do ciclismo
passa pela Estrada Velha de San-
tos, com um forte trecho pela
mata Atlântica, além de passar
por monumentos datados des-
de 1922. O local integra o ca-
lendário do Circuito TRIDAY
Series desde a primeira tempo-
rada e já se tornou tradição para
os competidores.

O TRIDAY Series é uma rea-
lização da Unimited Sports, com
patrocínio da Mizuno e Omint,
apoio da Probiótica, Pedialyte
Pro, Trek, Lindoya Verão, Care
Club, Localiza e Verde Campo.
Mais informações no site ofici-
al, www.tridayseries.com.br
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Melo e Kubot começam a defender
título do Masters 1000 de Xangai

Dupla campeã de 2018 joga como cabeça de chave número 2 e enfrenta na estreia, à 1h30 (horário de Brasília), o croata
Coric e o chinês Hua. Marcelo busca o tetracampeonato no torneio

Melo e Kubot

A edição 2019 do Masters
1000 de Xangai começa na ma-
drugada desta quarta-feira (9), à

1h30 (horário de Brasília), para
Marcelo Melo e Lukasz Kubot.
A dupla, que joga como cabeça

de chave número 2 na China, es-
treia diante do croata Borna Co-
ric e do chinês Runhao Hua - que
receberam wild card -, iniciando
a defesa do título comemorado
no ano passado. Xangai, aliás, é
um torneio muito especial para
Marcelo. Com Kubot, foi cam-
peão em 2018 e vice em 2017,
conquistando o Masters 1000
mais duas vezes: em 2013 (com
o croata Ivan Dodig) e em 2015
(com o sul-africano Raven Kla-
asen). Um histórico de três títu-
los, um vice e momentos que
marcaram a carreira.

No domingo (6), Melo e Ku-
bot foram vice-campeões do ATP
500 de Beijing, o primeiro dos
dois torneios na China, seguin-
do então para Xangai, treinando
para essa estreia. “Foi uma bela
semana em Beijing, ganhamos
bons jogos, jogamos bem e ago-
ra é ir com tudo aqui em Xangai,
tentando defender o título”, com-

pleta Marcelo.
O ATP 500 de Beijing foi o

primeiro de quatro torneios da du-
pla nessa etapa final da tempora-
da: jogarão agora o Masters 1000
de Xangai e depois, até o final do
mês, o ATP 500 de Viena, na Áus-
tria, e o Masters 1000 de Paris.

Entre os objetivos, a busca
pela classificação para o ATP Fi-
nals, que pode vir já em Xangai.
O torneio reúne as oito melho-
res parcerias de 2019, em no-
vembro, no encerramento do
ano, em Londres, na Inglaterra.

Melo e Kubot estão em se-
gundo lugar na Corrida para
Londres, com 3.745 pontos,
atrás apenas dos colombianos
Juan Sebastian Cabal e Robert
Farah, com 8.030 - única parce-
ria já classificada. No ranking
mundial individual de duplas,
Melo ocupa a sexta colocação,
com 5.170 pontos. Kubot é o
quinto, com 5.350.
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Kartismo: Akasp define título
de turno de F-4 nesta quarta-feira
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Hélio Bianchi e Alberto Otazú comemorando o vice do terceiro turno

A Associação de Kart Ama-
dor de São Paulo (Akasp) terá a
decisão do quarto turno de seu
certame de F-4 nesta quarta-fei-
ra (9), a partir das 21h30, no Kar-
tódromo Granja Viana (Cotia/
SP). Depois de sete etapas da
quarta fase a liderança é da dupla
Bruno Biondo/Emílio di Bisce-
glie, com 157 pontos, apenas 10
de vantagem sobre Hélio Bian-
chi/Alberto Otazú e André Rel-
vas/Luiz Reche, os vice-líderes.

Com 32 pontos em jogo a
cada etapa, teoricamente os
seis primeiros na tabela de pon-
tuação podem ser campões des-
ta fase. Em quarto está a dupla
Giovani Bondança/Eder Ayres,
com 136 postos, seguido de Ar-
naldo Biondo/Bruno Biondo,
com 136, e Carlos Santana em
sexto, com 130 pontos.

O primeiro turno foi venci-
do por Alexandre Albino, en-
quanto Bruno e Arnaldo Biondo
foram os campeões do segundo,
e Carlos Santana venceu o tercei-
ro. Agora Bruno Biondo lidera o

quarto turno, desta vez em dupla
com Emílio di Bisceglie. Mas a
concorrência será forte de Hé-
lio Bianchi, que foi terceiro no
primeiro turno, oitavo no segun-
do e vice-campeão no terceiro,
ao lado de Alberto Otazú.

“O campeonato está muito
equilibrado, e o Bruno (Biondo)
é muito experiente e rápido,
não será fácil batê-lo. Desta
vez o Hélio (Bianchi) vai as-
sumir o volante do Mega/Hon-
da 88, e ele tem o mérito de
ser o vice-líder na pontuação
geral e foi vice-campeão ao
meu lado no turno anterior.
Estarei junto com ele para tor-
cer e quem sabe comemorar
uma das duas primeiras posi-
ções novamente”, torce Alber-
to Otazú (AVSP/Bianchi  Auto-
móveis/Cardoso Funilaria e Pin-
tura/No Fire Services/Rolley
Ball/Speed Truck).

Pontuação do quarto turno da
F-4 da Akasp depois de sete pro-
vas: 1) Bruno Biondo/Emílio di
Bisceglie, 157; 2) Hélio Bianchi/

Alberto Otazú, 144; 3) André
Relvas/Luiz Reche, 144; 4) Gi-
ovani Bondança/Eder Ayres, 136;
5) Arnaldo Biondo/Bruno Bion-
do, 136; 6) Carlos Santana, 130;
7) Otávio Lotfi, 102; 8) Alexan-
dre Albino, 101; 9) Heraldo Bra-

sil/Saint Clair, 99; 10) Sérgio
Gonçalves/Dilson ‘Sadan’ Sucu-
pira, 97. Assista a prova de F-4
da Akasp ao vivo: https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=8LqJ-noV99s. Visite
www.akasp.com.br   


