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Caixa anuncia redução de juros
do crédito imobiliário
Desigualdades impactam diagnóstico
precoce do câncer de mama no país
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Petrobras recolhe mais de 133
toneladas de resíduo oleoso de praias

A Caixa Econômica Federal anunciou na terça-feira (8)
redução de até 1 ponto percentual
nas taxas de juros para os financiamentos imobiliários com recursos 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 crédito com saldo devedor atualizado pela Taxa Referencial
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O Ministério das Relações
Exteriores divulgou na tarde da
terça-feira (8) nota de apoio ao
Equador, país que passa por manifestações 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 desestabilizar os regimes democráticos legitimamente constituídos, e expressam seu forte apoio às ações
empreendidas pelo Presidente
Lenin Moreno para recuperar a
paz, a institucionalidade e a ordem, utilizando os instrumentos
concedidos pela constituição e
pela lei, assim como ele vem fazendo.”
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Ministro da Educação e Secretário de Educação Profissional e
Tecnológica
O Ministério da Educação
(MEC) vai ofertar mais 1,5 milhão de vagas em educação profissional e tecnológica até 2023.
O aumento das vagas faz parte do
programa Novos Caminhos, lançado na terça-feira (8). Com o
programa, as atuais 1,9 milhão de

vagas passarão para 3,4 milhões
em todo o país, representando
um aumento de 80%. O ministro
da Educação, Abraham Weintraub, assinou quatro portarias
para dar andamento ao programa.
Segundo o ministro, o objetivo é acabar com preconceitos

Tarde

O Circuito TRIDAY Series
2019 realizará no próximo domingo, dia 13 de outubro, sua
sétima etapa da temporada. De
março até aqui, a competição
passou por algumas das principais cidades do país, reunindo
triatletas de diferentes idades,
novatos e experientes. Agora,
mais uma vez no Riacho Grande, distrito de São Bernardo do
Campo (SP), o evento conhecerá seus campeões e destaques.
Independente dos vencedores de
cada categoria, quem sai ganhando é o triatlo nacional, com um
circuito cada vez mais consolidado no calendário. Página 8

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,08
Venda:
4,08
Turismo
Compra: 4,07
Venda:
4,31

EURO
Compra: 4,47
Venda:
4,47

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

ral e municípios quitarem precatórios devidos a pessoas jurídicas. Nas regras atuais, o
prazo se encerra em 31 de dezembro de 2024.
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USP e Unicamp ocupam as
posições de liderança no
Ranking Universitário Folha
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Kartismo: Akasp define
título de turno de F-4
nesta quarta-feira
A Associação de Kart Amador de São Paulo (Akasp) terá
a decisão do quarto turno de
seu certame de F-4 nesta quarta-feira (9), a partir das 21h30,
no Kartódromo Granja Viana
(Cotia/SP). Depois de sete eta-

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.
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Melo e Kubot começam a
defender título do Masters
1000 de Xangai

Circuito TRIDAY Series 2019

22º C
16º C

Noite

CCJ prorroga prazo para
quitação de precatórios a
pessoas jurídicas

Circuito TRIDAY Series
2019: Riacho Grande
definirá os melhores do ano

Foto/Ricardo Bufolin

Manhã

Fonte: Climatempo

Presidente da Caixa defende
manutenção do banco como
gestor do FGTS Página 6

Esporte

Previsão do Tempo
Quarta: Nublado
com chuva de manhã. À tarde e à
noite pode garoar.

em relação a cursos técnicos e
melhorar a qualificação dos profissionais. “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 ofertadas 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 demanda 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, Ariosto Antunes Culau.
O programa prevê uma série
de ações, que incluem mudanças
na regulação da oferta de cursos
técnicos, formação de professores e ampliação de cursos profissionais e técnicos. Página 4
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Ginástica masculina do
Brasil alcança objetivo
e se classifica para a
Olimpíada de
Tóquio-2020
O objetivo foi alcançado. A Seleção Brasileira
masculina de Ginástica Artística atingiu a principal
meta estabelecida para esta temporada e classificou-se para a Olimpíada de Tóquio-2020. A confirmação 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.
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Foto/Divulgação

Brasil repudia
qualquer
tentativa de
desestabilizar
governo do
Equador

Foto/Marcelo Camargo ABr

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 terçafeira a ilha de Anatahan, a cerca de 130 quilômetros ao norte de Saipan, no Oceano Pacífico.
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Governo de SP e Sebrae-SP
liberam R$ 125 milhões
para microcrédito

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

Foto/ Fábio Falconi

Tufão leva
governo dos
EUA a
decretar
emergência
nas Ilhas
Marianas

(TR) no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).
O SFH é voltado para os
financiamentos de imóveis
de menor valor e tem parte das unidades financiadas
com recursos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O SFI é destinado
a imóveis mais caros, sem cobertura do FGTS.
Esta é a segunda redução
de juros anunciada pela Caixa.
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Comemorando o título de 2018 em Xangai
A edição 2019 do Masters
1000 de Xangai começa na madrugada 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, estreia diante
do croata Borna Coric 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 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 especial para mim. Aqui conquistei o meu primeiro Masters Series, em 2013 e, em 2017, o
vice me ajudou a chegar a número 1 do mundo”, afirma
Marcelo.
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Governo de SP e Sebrae-SP liberam
R$ 125 milhões para microcrédito
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
MÍDIAS
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto vem sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jornal “O DIA” (3º mais antigo dos diários em São Paulo - SP).
Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos sites
pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal
.
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-deputado federal Walter Feldman, secretário geral na CBF, tá realizando 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 deputado 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 (REPUBLICANOS) falam as mesmas linguagem no quesito comunicação de
massa, embora pra públicos diferentes ? Então o jogo pra prefeitura 2020 é variação do mesmo tema
.
CONGRESSO (BR)
Talvez seja menos hipócrita regulamentar de uma vez por todas 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 federal - 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 Bolsonaro é não apoiar diretórios municipais que tenham questões
judiciais. Ou apoiará candidaturas de outros partidos, ou não apoiará ninguém, apenas por ser filiado ao PSL. E vai seguir derrubando todos os diretórios não alinhados
.
HISTÓRIAS
O Vaticano, que agora prega políticas de proteção pra Amazônia, vai pedir perdão por ter patrocinado a quase extinção destes
povos quando da colonização (inclusive religiosa) e da dominação 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. Recebeu a “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São
Paulo e o “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com
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O Governo de São Paulo e o
Sebrae-SP anunciaram na segunda-feira (7), durante a Feira do
Empreendedor, a liberação de R$
125 milhões adicionais em microcrédito, destinado a pequenos
negócios e empreendedores iniciantes do programa Empreenda 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 Governo do Estado de São Paulo. Nós
lançamos, conjuntamente com o
Sebrae, o programa Empreenda
Rápido”, destacou o Governador
João Doria. “Nós temos a absoluta convicção de que a atividade empreendedora proporciona

a geração de oportunidades. Ao
estabelecer um crédito de R$ 1
bilhão, nós estamos convencidos de que podemos ajudar milhares de novos empreendedores”, comentou.
Com R$ 75 milhões do Estado e R$ 50 milhões do SebraeSP anunciados nesta segundafeira, será possível criar mais
vagas para capacitação técnica e
conceder microcrédito para
atender 175 mil empreendedores nos quatro anos desta gestão.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen,
destaca que emprego, empreendedorismo e renda são mantras deste governo. “Pretendemos qualificar 1 milhão de pessoas em gestão empreendedora por ano e for-

mar 250 mil pessoas em qualificação profissional”, afirma.
A Feira do Empreendedor do
Sebrae-SP é a maior feira de
empreendedorismo da América
Latina, com mais de 500 expositores e expectativa de receber
150 mil visitantes. Neste ano, o
evento tem como tema “Empreender 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 Empreenda 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 Centro Paula Souza.
A iniciativa prevê qualificar um milhão de pessoas em
gestão empreendedora por ano
e conceder R$1 bilhão em microcrédito nos próximos quatro anos, por meio do Banco
do Povo.

Campanha Outubro Rosa terá exames
preventivos para mulheres com
deficiência e cuidadoras
A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED)
em parceria do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência
(CMPD-SP), promove neste mês
a 5ª edição do “Outubro Rosa para
Mulheres com Deficiência – Reconstruindo a vida”.
Poderão participar as mulheres com deficiência e cuidadoras, com idade acima de 40 anos,
e jovens com histórico familiar
de câncer de mama precoce. Serão realizados exames de mamografia, ultrassom pélvico, transvaginal e consulta para métodos
contraceptivos (implantação de
implanon e colocação de DIU),
no Hospital Municipal do Campo 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 pelos telefones: (11) 3913 - 4038
/ 3913 - 4003 / 3913 - 4077 /
3913- 4076 ou pelo link: http://
bit.ly/outubrorosa_2019.
O artigo 18 da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) assegura
“atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os
níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido
acesso universal e igualitário”.
Participe e vista rosa!
Sobre o Outubro Rosa
O movimento popular internacionalmente conhecido como
Outubro Rosa é comemorado
em todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa que sim-

boliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e estimula
a participação da população,
empresas e entidades. Este movimento começou nos Estados
Unidos, onde vários estados tinham ações isoladas referentes
ao câncer de mama e/ou mamografia no mês de outubro, posteriormente, com a aprovação do
Congresso Americano o mês de
Outubro se tornou o mês nacional (americano) de prevenção do
câncer de mama.
A primeira iniciativa vista no
Brasil foi em 2002, com a iluminação em rosa do monumento Mausoléu do Soldado Constitucionalista (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 importância dos exames de rotina para
a detecção precoce da doença.
O câncer de mama é o tipo que
mais atinge as mulheres no Brasil e exige cuidados. A chance de
cura é de 90% quando o diagnóstico é precoce.
Serviço:
5ª Edição do Outubro
Rosa para Mulheres com Deficiência - Reconstruindo a
vida
Data: 19 e 26/10
Horário: das 8h às 18h
Local: Hospital Municipal
do Campo Limpo
Endereço: Rua Tereza Mouco 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 Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) lideram a relação de melhores instituições 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 consecutivo, a USP se mantém no topo
da lista. A Unicamp avançou duas
posições em relação ao ano passado e ocupa a segunda colocação. Na oitava edição, o levantamento avaliou as 197 universidades ativas no Brasil, públicas
e privadas.
A Universidade Estadual
Paulista (Unesp) também subiu
dois degraus na classificação
geral e está na sexta colocação. Em terceiro lugar ficou a
Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ).
Indicadores
Criado em 2012, o Ranking
Universitário Folha avalia as universidades a partir de cinco indicadores: pesquisa científica,

qualidade do ensino, avaliação
do mercado de trabalho, internacionalização e inovação.
Desses cinco indicadores, a
USP lidera em dois – Pesquisa
e Mercado. Na soma geral de
todos os critérios, a universidade obteve 98,02 dos 100 pontos
possíveis, enquanto a Unicamp
chegou a 97,09 pontos.
“O sistema de Ensino Superior do Estado de São Paulo é
robusto e eficiente e tem como
meta a busca constante pela excelência acadêmica, o que se traduz em destaque nos diferentes
rankings internacionais e no
ranking”, salienta o vice-reitor
da USP, Antonio Carlos Hernandes, ao Jornal da USP.

“A Pró-Reitoria de Graduação 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 Jornal da USP.
“A universidade está alinhada com as principais universidades do mundo em centrar
seus esforços na formação de
profissionais em um ambiente
de pesquisa e inovação voltado para a sociedade. O resultado reflete o esforço de toda a
comunidade acadêmica”, completa o vice-reitor da USP.

Formação
Além do ranking geral de
universidades, também foi divulgada a classificação das carreiras mais bem avaliadas no País.
Nesse quesito, a USP está na primeira colocação em 29 das 40
áreas classificadas. Em outras
duas, a universidade ficou em
segundo lugar.

Conceitos
A professora Cleopatra Planeta, pró-reitora de Extensão
Universitária e Cultura e presidente da Comissão Institucional
de Rankings da Unesp, destacou
a importância do trabalho na universidade. “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 ensino de qualidade da instituição”,
enfatiza.
“A melhora dos conceitos
no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
2017, bem como o preenchimento consistente do Censo
da Educação Superior, mostra
que as iniciativas no que diz
respeito à campanha de participação responsável no Enade
estão no caminho adequado”,
comemora a professora Gladis Massini-Cagliari, pró-reitora de graduação da Unesp.
“A opinião pública que conhece as universidades sabe da
importância das três instituições 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 vagas que temos. Ajuda, mas não
é tudo. Temos que ter um trabalho contínuo de esclarecimento 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 outubro, o Departamento de Águas
e Energia Elétrica (DAEE), órgão gestor dos recursos hídricos do Estado de São Paulo, realizará uma votação para que os
frequentadores do Parque Ecológico 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 campos de futebol.
As piscinas foram desativadas por apresentarem estrutura comprometida com rachaduras, vazamento, filtros e
bombas quebrados e sem condições 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 VillaLobos está cheia de atividades
temáticas sobre literatura e gastronomia, além de contar com a
celebração do Dia da Criança na
Biblioteca Parque Villa-Lobos
durante o mês de outubro.
Um dos destaques da programação será neste domingo (13),
com a Oficina minichef intitulada “A Cozinha encantada dos contos 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 culinária e literatura, de forma lúdica. Já a apresentação ficará a cargo da Cia. Le Plat du Jour.
Além disso, o mês será marcado pela participação da Biblioteca no SP Gastronomia, primeira edição do evento que conta com atrações em 16 regiões
do Estado de São Paulo. Na Bi-

blioteca haverá sessões temáticas na Hora do Conto, Jogos
Sensoriais, Leitura ao Pé do
Ouvido e Clube de Leitura, entre 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 Intenções, 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 mostra, 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 conversa e até sarau.
Para algumas atividades é
necessário verificar a disponibilidade de vagas.
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Caixa anuncia redução de juros
do crédito imobiliário
A Caixa Econômica Federal
anunciou na terça-feira (8) redução de até 1 ponto percentual
nas taxas de juros para os financiamentos imobiliários com recursos 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 atualizado pela Taxa Referencial
(TR) no âmbito do Sistema
Financeiro de Habitação
(SFH) e do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI). O SFH
é voltado para os financiamentos de imóveis de menor
valor e tem parte das unidades financiadas com recursos
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O SFI
é destinado a imóveis mais caros, 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 regularizaram dívidas, o que correspondeu a mais de R$ 10,1 bilhões de crédito renegociado.
Em agosto, a Caixa também
anunciou a criação de linha de
financiamento imobiliário com

saldo corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Nesse financiamento, 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%, chegando a R$ 452,3 bilhões. (Agencia Brasil)

Caixa: se Selic cair, juros do crédito
imobiliário podem diminuir mais
A taxa do crédito imobiliário 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 seguida a taxa Selic, que dessa
vez passou de 6% para 5,5% ao
ano.
Na terça-feira, a Caixa anunciou a redução de até 1 ponto
percentual nas taxas de juros para
os financiamentos imobiliários
com recursos 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).
Segundo Guimarães, a redução anunciada hoje é “uma reação à redução consistente dos
juros” pelo Banco Central. “Se
acreditássemos que a redução
não fosse consistente não teríamos baixado”, disse.
Sobre a linha de financiamento imobiliário, lançada recentemente, 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 fique menor. Segundo ele, no
momento, o banco estuda a
securitização do crédito.
“Neste momento, queremos
conversar sobre vender esse
crédito. Não pretendemos
reduzir a taxa do IPCA pelos
próximos seis meses pelo
menos, até a gente testar a
securitização”, dis se. (Agencia 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 quarta-feira (9) o pedido defesa do
ex-presidente Michel Temer para
que ele viaje para a Inglaterra entre os dias 13 e 18 deste mês.
Temer é convidado para participar da sociedade de debates estudantis da The Oxford Union.
O Ministério Público Federal (MPF) pediu que o TRF2 casse a liminar que autorizou o expresidente 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 Federal Criminal do Rio, que não autorizar a viagem ao exterior.
A decisão, no entanto, foi revertida 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 instituição de debates estudantis.
Em parecer ao TRF2, o procurador da República, Rogério

Nascimento escreveu que medidas judiciais como a proibição de se ausentar do país e o
cadastro do nome no Sistema
Nacional de Procurados e Impedidos devem ser impostas
de maneira alternativa à privação total de liberdade, mas
estão sujeitas sempre aos parâmetros da necessidade e adequação. Nesse caso, o MPF não
considerou o convite para dar
palestra como hipótese que permitiria abrir exceção.
No pedido de cassação para
a viagem do ex-presidente Te-

mer, o procurador alega que está
implícito, na decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que
substituiu a prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas,
o impedimento de viagem do réu,
com exceção de um justo motivo, sob pena de tornar sem
efeito a medida cautelar.
“Convite para ministrar palestra não é situação de força
maior ou necessidade”, escreveu 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 présal entre estados e municípios
está bem avançado no Congresso Nacional. A informação foi
dada pelo recém-eleito presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi
(SP), que se reuniu na terça-feira(8) com o presidente Jair Bolsonaro 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 divisão boa, que o governo federal acaba ajudando os estados e
municípios e também fica com
uma parte significativa. Esse é
um bom entendimento para todos”, afirmou a jornalistas após
a reunião no Planalto. Segundo
Rossi, Bolsonaro concorda com

essa proposta. “O presidente está
absolutamente tranquilo no sentido de ajudar nessa composição”, acrescentou.
Firmado pela Petrobras e a
União em 2010, o contrato de
cessão onerosa garantia à estatal explorar 5 bilhões de barris
de petróleo em áreas do pré-sal
pelo prazo de 40 anos. Em troca, a empresa antecipou o pagamento de R$ 74,8 bilhões ao
governo. Os excedentes são os
volumes descobertos de petróleo, que ultrapassam os 5 bilhões de barris inicialmente estipulados. Desde 2013, o governo vem negociando um aditivo do contrato, depois que a
Petrobras pediu ajustes, devido à desvalorização do preço do
barril de petróleo no mercado
internacional.
Após acordo com a Petrobras, 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 bilhões o valor a ser descontado
para a Petrobras, a título de negociação do aditivo do contrato
fechado com a União. É o percentual de divisão desse recurso que precisa ser aprovado pelo
Congresso Nacional. Serão leiloadas, 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 importante, eu vou trabalhar nesse sentido, 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 independência do partido em relação ao governo, mas ressaltou
que vai trabalhar pela aprovação
de uma reforma tributária. Algumas propostas já tramitam no
Legislativo e o governo federal
ainda pretende apresentar um
texto. O tema também foi um
dos assuntos da reunião de Baleia Rossi com Bolsonaro.
“Vamos buscar um entendimento. A gente sabe que uma
reforma da magnitude da reforma tributária, você não faz sozinho, precisa ter um grande
diálogo”, disse Baleia Rossi.
(Agencia Brasil)

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 quilômetros ao norte de Saipan, no Oceano Pacífico.
O Serviço Nacional de Meteorologia mantém o aviso de tufão para as ilhas Saipan e Tinian, mas cancelou um alerta de tempestade 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 estado livremente associado aos Estados Unidos, com uma população de 56 mil pessoas.
As Ilhas Marianas constituem um arco vulcânico no encontro 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 manifestações 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 desestabilizar os regimes democráticos legitimamente constituídos, e expressam seu forte apoio
às ações empreendidas pelo Presidente Lenin Moreno para recuperar a paz, a institucionalidade e a ordem, utilizando os instrumentos concedidos pela constituição e pela lei, assim como
ele vem fazendo.”
A declaração conjunta diz ainda que os países sul-americanos signatários da nota “rejeitam qualquer ação destinada a desestabilizar nossas democracias por parte do regime de Nicolás
Maduro e daqueles que buscam estender as diretrizes de seu governo nefasto aos países democráticos da região”.
O presidente equatoriano transferiu a sede do governo de
Quito para Guayaquil e agradeceu o compromisso do Alto Comando 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, pagos 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, contra a alta taxa de desemprego e a precariedade dos serviços públicos. 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 segurança. O total de feridos chega a 6.107.
O porta-voz negou que forças de segurança dispararam munição real contra manifestantes. Segundo ele, havia “mãos maliciosas” por trás de ações que tiveram por alvo manifestantes e pessoal de segurança.
No sábado, o primeiro-ministro do Iraque, Adel Abdul-Mahdi,
anunciou várias medidas para atender às reivindicações dos manifestantes, como o pagamento de auxílio-desemprego e a oferta de moradias subsidiadas para a população carente. Também
prometeu se encontrar com os manifestantes e ouvir suas exigências. (Agencia Brasil)

Petrobras recolhe mais de 133 toneladas
de resíduo oleoso de praias
Inflação medida pelo

Até esta segunda-feira (7), a
Petrobras já havia recolhido 133
toneladas de resíduos contaminados pela mancha de óleo de
origem indeterminada que atinge diversas praias do Nordeste.
Segundo o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o material oleoso é petróleo cru que, desde o dia 2 de setembro, se espalhou por nove
estados nordestinos (Alagoas,
Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte e Sergipe).
Na terça-feira(8), ao participar de uma audiência pública realizada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados, o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, disse que análises
laboratoriais confirmaram que a
substância não provém da produção da estatal petrolífera.
“Nossos laboratórios analisaram 23 amostras e, em nenhuma delas, pode-se afirmar tratar-

se de óleo produzido ou comercializado pela Petrobras”, disse
Castello Branco, acrescentando
que, a pedido do Ibama, a empresa estatal mobilizou 655 profissionais e também equipamentos
para tentar minimizar o impacto
ambiental. Colaboram nos trabalhos agentes comunitários e moradores de áreas afetadas contratados pela petrolífera para auxiliar na
limpeza das praias – atividade que
desenvolvem mediante treinamento realizado pela empresa.
“Até agora, é um fenômeno
muito estranho. Não há sinais de
que esteja retrocedendo. É um desastre realmente muito preocupante para todos nós”, acrescentou o
presidente da Petrobras, pouco antes de declarar que o respeito ao
meio ambiente está entre os valores fundamentais da empresa.
“Temos um grande foco na
segurança de nossas operações.
Pequenos deslizes na segurança
das operações podem gerar perdas bilionárias e colocar em risco a própria sobrevivência de

uma empresa”, comentou Castello Branco, referindo-se ao
exemplo de empresas que, além
de multas e processos milionários, tiveram a imagem prejudicadas por causa de desastres
ambientais.
A presença de óleo no mar e
em algumas praias nordestinas
começou a ser denunciada por cidadãos no dia 2 de setembro. Assim que surgiram as primeiras
notícias sobre o aparecimento de
manchas de óleo nas praias, a Polícia 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 vazamento 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 comercializado no Brasil. Aproximadamente 140 navios fizeram
trajeto por aquela região. Pode

ser algo criminoso, pode ser um
vazamento acidental, pode ser um
navio que naufragou também. Agora, é complexo. Existe a possibilidade... temos no radar um país
que pode ser o da origem do petróleo e continuamos trabalhando
da melhor maneira possível, não
só para dar uma satisfação para a
sociedade, como para colaborar na
questão ambiental”, disse o presidente na segunda-feira.
Bolsonaro disse que o óleo
pode ter sido despejado “criminosamente” em águas territoriais
brasileiras. “É um volume que não
está sendo constante. Se fosse de
um navio que tivesse afundado ainda estaria saindo óleo. Parece que,
criminosamente, algo foi despejado lá”, disse o presidente ao deixar o Palácio da Alvorada, após
reunião com o ministro do Meio
Ambiente, Ricardo Salles, que comentou o volume de material já
recolhido pela Petrobras. “Nosso
papel é agir rápido para retirar
aquilo que está em solo”. (Agencia Brasil)

IGP-DI sobe para
0,50% em setembro
O Índice Geral de Preços–
Disponibilidade Interna (IGPDI) registrou inflação de 0,50%
em setembro. Em agosto, o indicador 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 relação a setembro do ano passado, quando houve inflação
de 1,79% no mês e de 10,33%
em 12 meses.
A alta da taxa de agosto

para setembro deste ano foi
puxada pelos preços no atacado, medidos pelo Índice de
Preços ao Produtor Amplo,
que subiram 0,69% em setembro. Em agosto, os preços haviam caído 0,90%.
O Índice Nacional de Custo da Construção também subiu, mas de forma mais moderada, 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 Consumidor ficou estável em setembro. Em agosto, houve inflação
de 0,17%. (Agencia Brasil)
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Programa do MEC abrirá 1,5 milhão
de vagas em educação profissional
Senado convida ministros para
falar de suspensão de radares
Senadores da Comissão de
Serviços de Infraestrutura (CI)
do Senado aprovaram na terça-feira (8) dois requerimentos que convidam os ministros
da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e da Infraestrutura, 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 estáticos, móveis e portáteis, foi
publicada no Diário Oficial da

União do último dia 15 de
agosto. De acordo com o governo, a medida tem o objetivo de impedir que motoristas
sejam multados sem uma reavaliação dos procedimentos de
fiscalização. A retomada do
uso dos radares de trânsito
depende da aprovação de normas de fiscalização pelo Ministério da Infraestrutura.
A data da audiência no Senado ainda será marcada pela comissão conforme disponibilidade
dos ministros. (Agencia Brasil)

Produção industrial cresce em
11 dos 15 locais pesquisados
pelo IBGE
A produção da indústria
cresceu em 11 dos 15 locais
pesquisados p e l o I n s t i t u t o
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) na passagem de julho para agosto
deste ano. Segundo a Pesquisa Industrial Mensal Regional, os maiores avanços
ocorreram no Amazonas (7,8%)
e no Pará (6,8%).
Outros locais que registraram expansão foram São Paulo
(2,6%), Ceará (2,4%), Pernambuco (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%), Santa Catarina (-1,4%), Espírito

Santo (-1,4%) e Bahia (-0,1%).
Queda
Já em relação a agosto de
2018, oito localidades apresentaram 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 observado no Paraná (6,5%).
Já no acumulado de 12 meses, dez locais tiveram queda, a
mais acentuada no Espírito Santo (-7,2%). Dos cinco locais
com alta, o maior avanço ocorreu no Rio Grande do Sul
(6,6%). (Agencia Brasil)

Turma do STF torna
deputado Arthur Lira réu
por corrupção passiva
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu 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, porém, rejeitaram a parte da denúncia relativa ao crime de lavagem
de dinheiro.
Votaram pelo recebimento
da denúncia os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber
e Marco Aurélio Mello, relator,
para quem a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da
República (PGR) conseguiu demonstrar haver indício de crime.
“A história contida na peça [denúncia] revela materialidade criminosa”, disse o ministro. Luís
Roberto Barroso e Luiz Fux não
estavam presentes.
O caso remonta a 2012,
quando um dos assessores parlamentares do deputado foi flagrado no Aeroporto de Congonhas, 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 paulista, mas alegou não saber sobre o dinheiro.
Contudo, segundo a denúncia, apresentada em abril do ano
passado pela então procuradorageral da República, Raquel Dod-

ge, o deputado orientou o assessor a ocultar o dinheiro nas vestes, 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 abordado 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 cargo. O MPF apontou que o dinheiro se insere no contexto de outros crimes investigados na Operação Lava Jato e delatado pelo
doleiro Alberto Yousseff.
A defesa de Arthur Lira alegou que as investigações não foram capazes de comprovar que
o deputado agiu no sentido de
“receber” o dinheiro e havia argumentado a inépcia da denúncia,
que disse ter sido baseada somente na palavra um delator conhecido por ser inimigo do deputado. “Trata-se de denúncia de ouvi
dizer”, afirmou o advogado Pierpaolo Cruz Bottini. O deputado
não vai comentar o assunto.
Arthur Lira já é réu também
em um outro processo no Supremo, no âmbito da Lava Jato, que
apura o suposto crime de organização criminosa dentro do PP.
(Agencia Brasil)

O Ministério da Educação
(MEC) vai ofertar mais 1,5 milhão de vagas em educação profissional e tecnológica até 2023.
O aumento das vagas faz parte do
programa Novos Caminhos, lançado na terça-feira (8). Com o
programa, as atuais 1,9 milhão
de vagas passarão para 3,4 milhões em todo o país, representando um aumento de 80%. O
ministro da Educação, Abraham
Weintraub, assinou quatro portarias para dar andamento ao programa.
Segundo o ministro, o objetivo é acabar com preconceitos
em relação a cursos técnicos e
melhorar a qualificação dos profissionais. “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 ofertadas 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 demanda 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, Ariosto Antunes Culau.
O programa prevê uma série
de ações, que incluem mudanças
na regulação da oferta de cursos
técnicos, formação de professores e ampliação de cursos profissionais e técnicos. O novo
programa se baseia em três eixos: Gestão e Resultados; Articulação e Fortalecimento, e Inovação e Empreendedorismo.
Formação de professores
A meta da pasta, além da
abertura de novas vagas para estudantes é preparar 40 mil professores da rede pública até
2022 com aulas sobre atualização tecnológica, técnicas pedagógicas voltadas para a educação
profissional, empreendedorismo e orientação vocacional e
profissional. Serão abertas também 21 mil vagas para formação
de professores de ciências e de
matemática.
Deverão ainda ser reconhecidos mais de 11 mil diplomas
de pessoas que concluíram a formação 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 articulação entre os setores público e
privado. Esse escritório deverá
estimular a pesquisa aplicada, a
inovação e a iniciação tecnológica. Serão lançados editais para
estudantes, professores e pesquisadores com investimento
total de R$ 60 milhões até 2022.
Além disso, a pasta anunciou
a criação de cinco polos de inovação nos institutos federais voltados para empreendedorismo e
pesquisas aplicadas.
Catálogo de cursos
A pasta vai atualizar o catálogo nacional de cursos técnicos, que orienta a oferta em todo
o país. O catálogo vigente, segundo o MEC, foi atualizado em
2014, com base no cenário do
Brasil em 2013. “[Vamos fazer
a] identificação dos conhecimentos e habilidades, das novas
profissões, que devem ser incorporadas ao catálogo”, disse o
secretário Culau. Para a atualização, o setor produtivo deverá
ser procurado para expor a atual
demanda.

A pasta pretende também
consolidar um novo marco regulatório para a oferta de cursos
técnicos por instituições privadas de ensino superior.
Parceria com estados
Em parceria com os estados,
a intenção é ofertar, até 2022, 2
mil vagas de mestrado profissional em redes estaduais.
Mais de 100 mil vagas voltadas para a qualificação profissional 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 milhões. Os entes federados poderão buscar parcerias com o Sistema S e com a rede federal.
Cenário internacional
De acordo com dados apresentados 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 percentual é de 63%; na União Europeia, 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 aprovou na terça-feira (8) a prorrogação, até 2028, do prazo para
estados, Distrito Federal e municípios 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 pacto federativo, destinado a socorrer as finanças de estados e municípios. A PEC deve entrar na
pauta do plenário nesta quartafeira (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 previamente recursos ordinários
do orçamento e admite também o uso de recursos próprios para a quitação dos débitos de precatórios. O relator
excluiu pessoas físicas desse
adiamento, ou seja, para elas o
calendário de pagamento continua valendo até 2024.
Além de excluir do texto os
precatórios de pessoas físicas cuja natureza é alimentar - e tirar o engessamento do teto de
gastos previstos na lei que trata do Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal, a
proposta, da forma como segue
para o Plenário, exclui do limite de despesas o pagamento

de precatórios também quando
feito com recursos extraordinários obtidos com saques de depósitos judiciais.
Na prática, o limite para os
estados é um teto para o crescimento das despesas primárias
correntes à taxa de inflação medida pela variação do IPCA por
dois exercícios financeiros.
Quando não cumprido o limite,
os estados enfrentam sanções,
como a revogação do prazo adicional de pagamento de dívidas
junto à União.
Anastasia ainda retirou do
texto a possibilidade de responsabilização do presidente do Tribunal de Justiça por emissão de
precatórios, caso recursos referentes a depósitos judiciais, por
exemplo, não estejam disponí-

veis no prazo de até 60 dias previstos em lei. Essa responsabilização, pelo substitutivo, continua sendo apenas para o dirigente da instituição financeira.
Para o relator, a proposta de
prorrogação vem para ajudar estados no momento em que muitos entes enfrentam restrição
fiscal severa, sem prejudicar as
empresas que precisam receber, uma vez que há uma correção do valor. “A matéria em
exame caminha nessa direção,
sem prejudicar os direitos dos
credores de precatórios, pois
os montantes devidos continuarão sendo corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E)”, disse Anastasia.
(Agencia Brasil)

RJ: pesquisa aponta que Maré precisa
reforçar educação para jovens
Com uma taxa de analfabetismo de 6% entre pessoas
com 15 anos ou mais, o que
equivale a mais que o dobro do
índice na Cidade do Rio de Janeiro, 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 Monitoramento de Projetos da organização Redes da Maré, Dalcio Marinho.
Os dados estão no Censo
Maré, publicado na terça-feira
(8) pela Rede. O estudo destaca que atualmente existem 44
escolas no complexo de favelas, mas que na época do levantamento, 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 fundamental e há três escolas que ofertam 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 problema de cada um ou de cada
família continuar sua trajetória, sem considerar as
condicionantes sociais, territoriais, econômicas que
vão influenciar nessa trajetória do estudante. Ele não
deixa a escola por uma mera
opção, existem condicionantes 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 escolaridade 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 graduação e 0,03% o mestrado ou
doutorado. Do total, 53,47%
dos moradores da Maré não
chegaram a completar o ensino fundamental.
“Pensar em uma política
educacional para a Maré é pensar na educação da população
adulta. Até porque o adulto estudando 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 acaba se reproduzindo ainda geração por geração”, afirma Marinho.
Censo Maré
A coleta de informações
para elaborar a pesquisa começou em 2013 e o material completo está disponível no site da
instituição. O Complexo da
Maré envolve 16 favelas, numa
área que margeia a Avenida Brasil. São elas: Conjunto Espe-

rança, Vila Do João, Conjunto
Pinheiros, Vila dos Pinheiros,
Novo Pinheiros (Salsa e Merengue), Conjunto Bento Ribeiro Dantas, Morro do Timbau, Baixa do Sapateiro, Nova
Maré, Parque Maré, Nova Holanda, Parque Rubens Vaz, Parque União, Parque Roquete
Pinto, Praia de Ramos e Marcílio Dias. Em 1994 a região
foi transformada no bairro
Maré, excluindo-se Marcílio
Dias, que integra o bairro da
Penha Circular. O Censo abrangeu todas as favelas do complexo.
Ao todo, 158 pessoas atuaram no Censo Populacional,
sendo 93 como pesquisadoras
de campo e mais de 90% do total de moradores da Maré ou de
outras favelas vizinhas. Foram
identificados no complexo
47.758 domicílios e a entrevista foi feita em 43.941 deles, 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 começou em 2010, quando foi
iniciada a atualização da malha cartográfica da região, em
parceria com a prefeitura por
meio do Instituto Pereira
Passos. Nesse processo, foram identificados 815 logradouros e em 2016 a prefeitura oficializou 505 ruas da
Maré. O Guia de Ruas da
Maré foi lançado em 2012 e
atualizado em 2014, mesmo
ano em que foi lançado
o Censo de Empreendimentos
Econômicos da Maré.
Marinho destaca que os dados 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 contrário do que imagina o senso
comum.
“As pessoas costumam pensar que na favela, nas periferias, 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 rural, que migrava para as cidades, a média de filhos por mulher era muita alta e isso era
mais presente nas periferias e
favelas. Hoje não, já há um
equilíbrio”.
Por outro lado, o coordenador ressalta que há diferença na idade dos pais, com as
famílias nas favelas sendo iniciadas mais cedo. “É uma maternidade precoce, numa juventude, não diria na adolescência,
em fase de estar ainda nos estudos para se preparar para o
mercado de trabalho. Em segmentos 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 domicílio também cabe a pessoas mais jovens na Maré. O censo 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 responsável e 20,5% compartilhando
a responsabilidade. Na faixa
de 25 a 29 anos 30,8% são
únicos ou principais responsáveis e 22,1% compartilhando. (Agencia Brasil)
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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 Salvador, esse percentual chega a
86%, e também superam os
80% Curitiba, Porto Velho,
Palmas, São Paulo Porto Alegre e Vitória.
“O mais importante é prestar atenção e estudar em cada
região quais são os pontos
mais críticos, e trazer essa população 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 soluções”, acrescentou.
Diagnóstico
Quando diagnosticado em
seu estágio inicial, o câncer de
mama pode ter mais de 90% de
chances de cura, além de permitir tratamentos menos agressivos e maior possibilidade de preservação da mama. No ano 2000,
17,3% dos casos eram diagnosticados nos estágios iniciais, e,
em 2015, o percentual subiu
para 27,6%.
Apesar dos avanços, permanece um cenário desigual. Enquanto no Sul e no Sudeste diagnosticam cerca de 30% dos
casos em estágio inicial, no Nor-

Campanha Outubro Rosa
deste somente 12,7% dos casos
eram descobertos precocemente. 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 reforçar a necessidade do diagnóstico 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 lançamento e destacou a importância de tentar manter a autoestima e buscar apoio em outras
mulheres que enfrentam o câncer. Depois da remissão da doença, ela disse que mudou de
profissão de secretária para DJ,
adotou um estilo de vida mais

saudável e manteve a participação nos grupos de apoio e redes
de solidariedade.
“A alimentação foi a primeira coisa que eu tive que mudar.
Tive que passar a descascar mais
e desembalar menos”, disse, sobre o consumo de produtos industrializados. A DJ aconselhou:
“Confie nos médicos. Esqueça
pesquisas na internet”.
Prevenção
O Ministério da Saúde recomenda 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 terço em mulheres mais jovens,
que também devem ficar atentas

Defensores dos direitos de
soropositivos pedem mais
ações na saúde
Representantes de entidades
de defesa dos direitos das pessoas com HIV se reuniram na
terça-feira (8) na Comissão de
Seguridade Social e Família, da
Câmara dos Deputados, para discutir 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 Infecções Sexualmente Transmissíveis, Aids e Hepatites Virais. Os
representantes das organizações
pediram mais espaço em editais
para a condução das ações geridas pelo departamento.
Outra avaliação dos presentes foi a necessidade de revisão
das ações educativas sobre HIV
e Aids. Alexandre Boer, da organização não governamental
(ONG) Somos - Comunicação,
Saúde e Sexualidade, diz que a
prevenção não pode ficar circunscrita à distribuição de preservativos e deve envolver a disseminação de orientação, inclu-

sive em escolas.
Boer argumenta que a divulgação desse tipo de informação
tem diminuído e que houve redução do alcance dos trabalhos
das ONGs porque o governo federal critica esse tipo de instituição. Ele acrescenta que, antes, as ONGs conseguiam realizar uma abordagem “entre pares”,
ou seja, que pessoas LBGTI+ tinham 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 prevenção, disponibilizar o uso de camisinha?”, destaca Boer.
Outro tema abordado foi a
decisão do governo federal de
retirar termos como “gênero” de
documentos endereçados a organizações de defesa de direitos
humanos. Na época da decisão,
a ministra da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos, Damares Alves, disse que a medida foi
adotada porque a legislação brasileira não utiliza os termos largamente.

Também presente na audiência de hoje, o médico epidemiologista Gerson Pereira, que representou o Ministério da Saúde, afirmou que o Decreto nº
9.795/2019 visa conferir “maior organicidade” à estrutura da
pasta. Segundo ele, que dirige o
Departamento de Condições
Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, não houve prejuízo da participação social 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 necessários ao tratamento das pessoas que vivem com HIV. Atualmente, além de HIV/aids, o departamento tem como foco a tuberculose e a hanseníase, por
considerar que apresentam características de doenças crônicas 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 levantamento da pasta, divulgado no final do ano passado, revelou que,
em 2017, 73% (30.659) dos
novos casos de HIV foram registrados em pessoas do sexo masculino.
O relatório aponta, ainda, que
a maior incidência está entre
homens com idade entre 15 e 24
anos. Ao todo, esse grupo concentra um quinto dos novos casos de HIV. Além disso, o índice observado entre homens na
faixa de 20 a 24 anos cresceu
133%, no período compreendido 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 cinco 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, estima-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 gratuitamente a reconstrução da aréola, ou mamilo, com tatuagem,
dentro do projeto Y Rosa. Idealizado por Yurgan Barrett e
equipe, o projeto volta ao Rio
de Janeiro este mês, depois de
uma experiência em Florianópolis (SC) no meio do ano, contabilizando 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 interessadas entrarem em contato,
maiores as chances de serem
atendidas na ação.
Barret disse à Agência Brasil 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 mulheres 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, Recreio dos Bandeirantes, zona
oeste da capital fluminense.
Procedimento
Na primeira parte do projeto social, Barret conversa com
as candidatas à tatuagem sobre
a cirurgia que fizeram. “Quando a gente acaba o procedimento (tatuagem), elas ficam muito felizes, porque, de certa forma, falta uma parte para completar 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 reconstrução de aréola para pacientes mastectomizadas, o Y
Rosa conta este ano com novos
serviços, como maquiagem definitiva, que inclui sobrancelha
fio a fio, e palestras conduzidas
pelo Instituto Vamos Viver.
Zelia Souza fez a tatuagem
com Barret no ano passado, depois 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 serviço era gratuito, agendou hora
com o tatuador. “Fiquei muito
feliz. É um projeto muito legal”.

O método utilizado é o mesmo da tatuagem artística e busca fazer um desenho realista do
mamilo, sendo indicado para
mulheres que já fizeram a reconstrução da mama e têm autorização médica para tatuar a
área. “Acho que sair com a maquiagem, a reconstrução da aréola e tudo o mais ajuda muito
na autoestima. Deixa elas mais
felizes”, afirmou Barret. O tatuador garantiu que as mulheres
não sentem dor para fazer a tatuagem de mamilo, porque o
procedimento é feito com
anestésico próprio para esse
serviço.
Yurgan Barret pretende conseguir apoio para levar o projeto para outras cidades e em outros períodos do ano. “A ideia
não é estar fazendo isso só no
Outubro Rosa, mas onde der”,
afirmou. Uma das próximas cidades a receber o serviço deverá ser a capital São Paulo.
(Agencia Brasil)

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 recomendação 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 parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito (mamilo); 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 homens 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 Brasil. Em 2019, a estimativa do
instituto é que 600 novos casos
de câncer de mama sejam diagnosticados em homens.
Uma série de fatores ligados
ao estilo de vida urbano e contemporâneo 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 obesidade, somados ao maior envelhecimento 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 campeão de inatividade física, de
obesidade nas mulheres e de,
nos momentos livres, ficar no
computador, tablet, celular. Então, não estamos fazendo o dever de casa”.
Por ano, mais de 2 milhões
de casos são descobertos no
mundo, e 627 mil mulheres morrem vítimas da doença. Se os
países forem divididos em cinco grupos, de acordo com a incidência de câncer de mama, o
Brasil está no segundo grupo
mais afetado pela doença, que é
mais incidente nos países desenvolvidos. Já em relação à mortalidade, o Brasil está no segundo melhor grupo, com 13 casos
de óbito para cada 100 mil mulheres, índice que é melhor que
o de países desenvolvidos como
a França e o Reino Unido. “Nosso sistema de saúde, apesar de
todos os problemas, está salvando muitas vidas”, disse a pesquisadora do Inca. (Agencia Brasil)

Estudo inédito avalia saúde
nutricional das crianças brasileiras
Foto/Wilson Dias/ABr

O Brasil deve registrar quase 60 mil novos casos de câncer
de mama em 2019, e a prevenção a consequências mais graves
dessa doença com o diagnóstico precoce esbarra em desigualdades regionais e de escolaridade. Ao participar, na segundafeira(7), do lançamento da campanha Outubro Rosa, do Instituto 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 mamografia 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 informação, qual é a possibilidade de
acessar os exames preventivos e
o tratamento. Temos que olhar
de forma desigual para uma situação de desigualdade e tratar
essa situação de forma desigual”, explicou a pesquisadora.
Mesmo entre as capitais há
grande desigualdade na busca
pela mamografia. Dados de

Foto/Tomaz Silva ABr

Desigualdades impactam diagnóstico
precoce do câncer de mama no país

Os pesquisadores vão colher dados sobre a saúde nutricional
de crianças até 5 anos de idade
Começou na segunda-feira pelo estudo. Alagoas, Paraíba,
(7) a penúltima etapa de um le- Pernambuco, Rio Grande do
vantamento inédito do Minis- Norte e Sergipe finalizam a pestério da Saúde para saber como quisa com a última fase a partir
está a situação de saúde e nu- de novembro. No total, serão estrição das crianças de até 5 tudados 15 mil domicílios em
anos de idade. O pesquisador 123 municípios de todo o país.
vai medir o peso, a altura e coSegundo o Ministério da
letar sangue para mapear a si- Saúde, para confirmar a identituação de saúde desses brasi- dade do pesquisador, que estará
leiros em todo o país.
com camisas e crachá com o loNesta fase, serão visitadas gotipo do ministério, a pessoa
2.170 residências nos estados pode ligar na hora da visita para
do Maranhão, Piauí, Ceará, o telefone 0800 808 0990.
Pará e Amapá, que integram o
Assim que chega ao local,
sexto ciclo do Estudo Nacio- o entrevistador explica os pronal de Alimentação e Nutrição cedimentos e entrega um TerInfantil (Enani).
mo de Consentimento Livre e
Desde março, 11.300 casas Esclarecido, com detalhes da
em 17 estados já receberam a pesquisa e orientações de
visita dos pesquisadores. Até o como entrar em contato com a
fim do ano, todas as unidades coordenação para tirar dúvidas.
da Federação serão alcançadas (Agencia Brasil)

Telemedicina garante rapidez no
atendimento a doentes cardíacos
Um serviço de telemedicina
que emite laudos de exames de eletrocardiograma à distância garante
rapidez no atendimento e diagnóstico para pacientes com doenças
cardíacas nas unidades de saúde
pública em todo o país. Esta parceria 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 eletrocardiograma 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 emitido em até dez minutos para os socorristas do Samu e UPAs. O laudo apontará a normalidade ou não
da atividade cardíaca.
Para o cardiologista Fábio Taniguchi, coordenador da Telemedicina do HCor, a agilidadeemtratamentoscardíacossalvavidas.“Osprimeirosminutossãofundamentaisemcasosdeinfarto
e arritmias. Cerca de 50% das mortes por
infarto acontecem nas primeiras 24 horas após o evento cardiovascular.
Estamos fornecendo tecnologia
de ponta e atendimento especi-

alizado para salvar vidas”, disse.
São 285 unidades de saúde que
contam com o serviço de telemedicina – sendo 91 em Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) e 194 em Unidades de
Pronto Atendimento (UPA). Desde 2009, quando o programa começou, 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 demanda de um país extenso como
o Brasil. “É uma solução bastante 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 estamos em áreas mais remotas, o
profissional mais especializado
não está nessas regiões”, disse.
Além da emissão rápida do
laudo por especialistas, a Central de Telemedicina do HCor dá
apoio na condução de casos clínicos complexos. “Na complexidade, nós também entramos em
contato com essas unidades auxiliando no tratamento, propondo uma discussão do caso para a
melhor conduta de cada paciente
quando se faz necessário”, disse
Taniguchi. (Agencia Brasil)
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Presidente da Caixa defende manutenção
do banco como gestor do FGTS
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, defendeu na terça-feira (8),
a manutenção do banco como
gestor dos recursos do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Segundo ele, não
partiu do presidente da República, Jair Bolsonaro, nem do ministro da Economia, Paulo
Guedes, a ideia de retirar a gestão do fundo da Caixa.
Na segunda-feira (7), o jornal O Globo publicou matéria informando que o governo federal pretendia aproveitar a

tramitação da Medida Provisória nº 889, que libera os saques
do FGTS, para reformular o
acesso aos recursos do fundo
e quebrar o monopólio da Caixa Econômica Federal.
Ainda na segunda-feira
(7), o presidente Jair Bolsonaro
disse ser contra a quebra do
monopólio da Caixa na administração do FGTS, assim
como Paulo Guedes e o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.
“Se o Congresso decidir quebrar o monopólio da Caixa, eu

a vetarei segundo orientação
da própria Economia”, escreveu 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 financiar projetos do Minha Casa,
Minha Vida, de saneamento e
de infraestrutura. O argumento para dar acesso a outros
bancos seria o de diminuir essa
taxa de administração. Segundo Pedro Guimarães, o banco

Operação contra garimpo
ilegal em Mato Grosso
envolve 160 policiais
A Polícia Federal (PF) começou na segunda-feira (7) a segunda fase da Operação Trypes, com
o objetivo de encerrar as atividades de um grande garimpo ilegal
no município de Aripuanã, no
Mato Grosso.
O nome da operação deriva da
palavra grega trypes, que significa buracos, segundo a PF uma alusão ao impacto ambiental na região após a ação criminosa.
De acordo com a polícia, o garimpo ilegal estaria causando grande impacto social no município com
aumento do índice de homicídios,
tráfico de drogas e prostituição.

Cerca de 160 policiais, além de
servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso – (Sema/
MT) vão trabalhar na região durante toda a semana.
No dia 26 de setembro, a mesma operação desarticulou uma
organização criminosa atuante
na extração e comercialização ilegal de ouro da Amazônia Legal,
que abrange Acre, Amapá, Amazonas, 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 mandados de bloqueio de contas e
seis mandados de prisão preventiva nas cidades de Aripuanã,
Alta Floresta, Juína, Nova Bandeirantes e Paranaíta, todas no
Mato Grosso.
Segundo a PF, as investigações apontaram que no local
ocorria lavagem de dinheiro,
emissão de documentos falsos
e uso de contas bancárias para
atividade criminosa. (Agencia
Brasil)

estuda propor a redução da
taxa de administração, com
adoção de novas tecnologias.
O presidente da Caixa argumentou ainda que a taxa de
administração cobrada atualmente envolve projetos no
país inteiro, permitindo que o
banco desenvolva projetos
onde o custo é menor - em grandes cidades e entorno -, e onde
as despesas são maiores - em
locais de difícil acesso no interior do país. Guimarães disse que se houver divisão na
gestão dos recursos, não será

possível que cidades do interior do Norte e do Nordeste
tenham taxa de gestão 1% porque 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 disse que o banco deve ter um
lucro de R$ 684 milhões por administrar o FGTS, em 2019. Já
as receitas devem ficar em R$
5,1 bilhões.

Segundo ele, se a Caixa financiasse 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 municípios só tem a Caixa. Nesses municípios onde só existe a Caixa,
há uma necessidade social extrema. O volume financeiro de
receitas é baixo e o custo é elevado porque é difícil chegar”.
(Agencia Brasil)

Bolsonaro: petróleo pode ter
sido despejado “criminosamente”
O presidente Jair Bolsonaro
disse na terça-feira (8) que as
manchas de petróleo que atingem o litoral do Nordeste desde o mês passado podem ter
sido despejadas “criminosamente”. “É um volume que não
está sendo constante. Se fosse de um navio que tivesse
afundado estaria saindo ainda
óleo. Parece que criminosamente 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 movimentando pela costa brasilei-

ra. Trata-se de petróleo cru, ou
seja, não se origina de nenhum
derivado de óleo, como gasolina 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 movimento 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 semana passada, para apurar a origem da substância. A contaminação também é monitorada por
órgãos como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) desde
o dia 2 de setembro, quando as
primeiras manchas foram localizadas no litoral nordestino.
Bolsonaro também determinou, por meio de decreto, publicado no último sábado (5), uma
investigação sobre as causas e
a responsabilidade sobre o derramamento do óleo. (Agencia
Brasil)
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FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 2ª VARA CÍVEL - Avenida das Nações
Unidas, 22939 - 12º Andar - Sala 23 - Jurubatuba - CEP 04795-100 - Fone: 115541-8014 - São Paulo-SP - E-mail:stoamaro2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de NOTIFICAÇÃO - 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 for ma 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$23.177,33 (set/2016) a ser atualizado e acrescido
das cominações legais e contratuais, em razão da aquisição da chácara nº 24 do
l o t e a m e n t o d e n o m i n a d o E s t a n c i a Pa l o m a r, l o c a l i z a d o e m J u q u i t i b a / S P, c /
1.569,00m². Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua NOTIFICAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação proposta. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nestacidade de São Paulo, aos 05 de setembro de 2019.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1058169-98.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO SOUSA DAS GRACAS, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Marcelo Santos Luna Castilho CPF 154.192.658-77, que Adriano Tachibana, Marcos
Katsuyoshi Kakunaka e K & K Empreendimentos e Participações Ltda. ajuizaram ação obrigação de fazer, objetivando
seja julgada procedente, com a transferência/substituição das garantias fidejussórias e reais em nome dos autores
promovidas em favor do Auto Posto Ravello Ltda. CNPJ 10.397.729/0001-05, condenando o réu ao pagamento de multa
diária no valor de R$ 2.000,00, em caso de descumprimento, bem como das custas, despesas processuais e Honorários
Advocatícios. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital para, no prazo de 15 dias, contestar a ação, sob pena
de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de julho de 2019. [08,09]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 005152277.2011.8.26.0100 (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$1.270,00 (jan/2018) a ser atualizado e acrescido
de juros, custas, honorários e demais cominações, como indenização por danos
causados ao veículo Fiat Uno Vivace, placas MMH 9704, em razão da colisão
causada pela ré na condução do veículo Renault Scenic, placas CTI 0064,
ocorrida em 25/01/2017. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO
por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados
e também fica ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado
Curador Especial. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo, 26/09/2019 Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivã(o) DIretor(a), subscrevi.
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(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ2'U&DUORV(GXDUGR%RUJHV)DQWDFLQL-XL]GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD&DUORV$OEHUWRGRV6DQWRV/RLROD &3) TXH2PQL
%DQFR6$ DWXDOGHQRPLQDomRGR%DQFR3HF~QLD6$ OKHDMXL]RXDomRGH/RFXSOHWDPHQWR,OtFLWRGH3URFHGLPHQWR&RPXP
REMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 MDQHLURGH GHFRUUHQWHGR&RQWUDWRGH)LQDQFLDPHQWRGHQ(VWDQGR
RUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDFRQWUDUUD]}HV
VRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV6HUiRSUHVHQWHHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$
0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHVHWHPEURGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,  3HQKD GH )UDQoD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  6LQYDO 5LEHLUR GH 6RX]D QD
IRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D$1$3$8/$*21d$/9(6'$6,/9$&3)TXH,QVWLWXWR(GXFDFLRQDO
6HPLQiULR 3DXORSROLWDQR DMXL]RX $omR 0RQLWyULD SDUD UHFHELPHQWR GH 5  MXO  GHFRUUHQWH GDV PHQVDOLGD
GHV QmR SDJDV UHIHUHQWHV DR DQR GH  EHP FRPR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RQILVVmR H 1RYDomR GH 'tYLGD
ILUPDGR HP  (VWDQGR D Up HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH R HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU DSyV RV 
GLDV VXSUD SDJXH R YDORU VXSUD GHYLGDPHQWH FRUULJLGR TXH D WRUQDUi LVHQWD GDV FXVWDV H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV RX
HPEDUJXH VRE SHQD GH FRQVWLWXLU WtWXOR H[HFXWLYR MXGLFLDO ILFDQGR DGYHUWLGD GH TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO
QRFDVRGHUHYHOLD6HUiRSUHVHQWHHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
(',7$,635,0(,5$9$5$&Ë9(/'2)2525(*,21$/³9´620,*8(/3$8/,67$2)Ë&,2&Ë9(/5(63(&7,92
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO96mR0LJXHO3DXOLVWD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D /8&,/,$$/&,21(35$7$
QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  -26( &$5/26 7267$ 5*  &3)  TXH OKH IRL
SURSRVWDXPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH3DXOR0DQRHO$OYHV3HUHLUDDOHJDQGRHPVtQWHVH
UHFHELPHQWR GR YDORU GH 5  DWp DJRVWR  UHIHUHQWH DR &RQWUDWR GH /RFDomR GR LPyYHO VLWXDGR QD 5XD
6DQWR $QWRQLR GD *ORULD  IXQGRV FDVD  ,WDLP 3DXOLVWD 6mR 3DXOR63 &(3  (QFRQWUDQGRVH R UpX
HPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWD
H SDUD R SDJDPHQWR LQWHJUDO GR GpELWR QR SUD]R GH  GLDV RX QR SUD]R GH  GLDV RIHUHFHU HPEDUJRV j H[HFXomR
SRGHQGR QR PHVPR SUD]R ILUPDU SHGLGR GH SDUFHODPHQWR GR GpELWR PHGLDQWH UHFRQKHFLPHQWR GD GtYLGD H GHSyVLWR
MXGLFLDO GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFLGHQWH WDPEpP VREUH FXVWDV H KRQRUiULRV H SDJDPHQWR GR VDOGR GH 
HP VHLV SDUFHODV PHQVDLV FRUULJLGDV PRQHWDULDPHQWH H DFUHVFLGDV GH MXURV GH PRUD GH  DR PrV DUW  &3& 
1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R
SUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H

(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,,,  7DWXDSp (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  )iELR 5RJpULR %RMR
3HOOHJULQR QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D '52*$5,$ )5$1&,6&$ '( 3$8/$ /7'$ 0( &13- VRE Q
 TXH 0(',&$0(17$/ ',675,%8,'25$ /7'$ OKH DMXL]RX XPD DomR 021,7Ð5,$
REMHWLYDQGR R UHFHELPHQWR GD TXDQWLD GH 5   D VHU DWXDOL]DGD FRQVXEVWDQFLDGR SHOR
'RFXPHQWR$X[LOLDUGR&RQKHFLPHQWRGH7UDQVSRUWH(OHWU{QLFR'$&7(1RWD)LVFDO(OHWU{QLFDQH
(VWDQGRDUpHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHRHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR
ILFDQGRLVHQWRGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGDFDXVD
DUWLJRGR1&3& RXRIHUHoDHPEDUJRVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR
1RFDVRGHUHYHOLDVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH DJRVWR GH 
 H

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036715-36.2014.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA NARIMATU DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) JOSÉ ROBERTO ALVES DA SILVA, brasileiro, RG 5.792.050-3, CPF 461.690.248-87, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Colégio Dominante Ltda, alegando em síntese: cobrança de R$
6.213,94 (jan/2015), referente ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com
os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do
débito e solicitar o parcelamento do saldo em 06 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de
penhora e avaliação de bens, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de julho de 2019.
[08,09]

EDITAL DE PROCLAMAS

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 Avenida 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 convocação 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 Oferta, incluindo agente ﬁduciário, instituição escrituradora das Debêntures, banco liquidante da Emissão e assessores legais, entre outros, podendo, 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.

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, PROFISSÃOAUXILIAR TECNICO DE
EDUCAÇÃO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO 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 DASILVA E DE LIDIA OLIVEIRA
SANTOS MATOS.
ADEVALDO DA SILVA ROCHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO METALURGICO, NASCIDO
EM FLORESTAAZUL, BANO DIA (25/07/1966), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ADALGISO DAROCHA E DE MARIA ROSADA SILVA. APARECIDA PEREIRADE
ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (06/02/1971), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE 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 SANTANAOLIVEIRALIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃOAUTÔNOMA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/09/1993), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE 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 DASILVA
SOUZA. BRUNA SANTANA MOREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA,
NASCIDA EMAPARECIDADE GOIANIA, GO NO DIA (27/05/1994), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE AGNALDOALVES MOREIRAE DE DEUZELI ALVES SANTANA.
DANIEL LEAL DASILVA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, 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, NASCIDAEM 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 DASILVA.
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, FILHADE RAFAEL PIOALVES E DE
MARIA DEVANDI DE SENAALVES.
ADILSON BARBOSA DOS SANTOS,ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃOAPLICADOR DEADESIVO,
NASCIDO EM MIRACATU, SP NO DIA(05/08/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉAPARECIDO BARBOZA DOS SANTOS E DE JOANA MARIABARBOSA
DOS SANTOS. VALÉRIA DUARTE DE OLIVEIRA,ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO PEDAGOGA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SPNO 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 CIVILSOLTEIRO, 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. SANDRAAPARECIDA DASILVA, 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 LOURDESAPARECIDA 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 MARIALUCINEIDE DASILVA. ANDREIA DE SOUZA
DE OLIVEIRA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO SECRETARIA, NASCIDAEM 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 SOUZAARANHA DE
OLIVEIRA.
VITOR OLIVEIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DEALMOXARIFADO,
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 ANALISTADE NEGOCIOS,
NASCIDA EM SALVADOR, BANO DIA(15/02/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHADE JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO E DE SONIA MARIA DE OLIVEIRASILVA.

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

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:
pinheiros4cv@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min
às19h00min - E D I TA L de I N T I M A Ç Ã O - P ra zo d e 2 0 d i a s - Processo digital nº
1 1 1 9 3 0 2 - 4 1 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 1 0 0 . O M M . Ju i z d e D i r e i t o d a 4 ª Va ra C í ve l , d o Fo r o
R e g i o n a l X I - P i n h e i r o s, C o m a r c a d e S ã o Pa u l o, E s t a d o d e S ã o Pa u l o, D r.
RO G É R I O D E C A M A R G O A R RU DA , n a fo rm a d a L e i , e t c . FA Z S A B E R a L U I Z
F E R N A N D O D U B O C F I G U E I R A, CPF 176.917.107-04, que na ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
ARAIOSES, encontrando-se ele em lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua
I N T I M A Ç Ã O p o r E D I TA L d a p e n h o r a r e a l i z a d a s o b r e b e m i m ó v e l d e q u e é
coproprietário, constituído pelo apartamento nº 32, localizado no 3º andar do
Edifício Araioses, situado à Praça François Belanger, 66, registrado sob a
matrícula nº 58.478 do 10º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP, contribuinte 081.269.0160-8, passando a fluir dos 2 0 d i a s s u p r a o p r a z o d e 1 5 d i a s
para MANIFESTAÇÃO sobre a PENHORA. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 13 de setembro de 2019.
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(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,,,WDTXHUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $OHVVDQGHU0DUFRQGHV)UDQoD5DPRV
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 8,5(6*20(6'$6,/9$%UDVLOHLUR&3)TXHOKHIRLSURSRVWD
XPDDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHOSRUSDUWHGH7RNLR0DULQH6HJXUDGRUD6$DOHJDQGRHPVtQWHVH2SDWURQR
GD DXWRUD UHTXHUHQGR D SURFHGrQFLD GD SUHVHQWH DomR FRP D FRQGHQDomR GR UpX DR SDJDPHQWR GD LPSRUWkQFLD
GH 5  GHYHQGR SDUD SDJDPHQWR LQFOXLU D FRUUHomR PRQHWiULD MXURV GH  DR PrV EHP FRPR GHVSHVDV
SURFHVVXDLV H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD
&,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R
GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR
UHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GDOHL1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 5HQDWR$FDFLRGH$]HYHGR%RUVDQHOOLQDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D R 35(9(1,56(*85$1&$3$75,021,$//7'$&13-TXHOKHIRL
SURSRVWDXPD$d2'(6867$d2'(3527(672SHOR3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHOSRUSDUWHGH9LJRU$OLPHQWRV
6$ REMHWLYDQGR D VXVWDomR H GHFODUDomR GH LQH[LJLELOLGDGH GRV SURWHVWRV ODYUDGRV SHOD Up SHUDQWH R   H 
7DEHOLRQDWRV GH 3URWHVWR GD &RPDUFD GH 6mR 3DXOR QR YDORU WRWDO GH 5  WULQWD H XP PLO QRYHFHQWRV H
WUrV UHDLV H YLQWH H FLQFR FHQWDYRV  KDMD YLVWD TXH D $XWRUD Mi KDYLD UHVFLQGLGR HP  R FRQWUDWR GH
SUHVWDomR GH VHUYLoRV ILUPDGR VHQGR DV QRWDV ILVFDLV SURWHVWDGDV HPLWLGDV QR DQR GH  FDUHQWHV GH ODVWUR
PRWLYR SHOR TXDO UHTXHUHX R FDQFHODPHQWR GRV SURWHVWRV GHFODUDomR GH LQH[LJLELOLGDGH GR GpELWR H FRQGHQDomR GD
UHTXHULGD DR SDJDPHQWR GDV FXVWDV GHVSHVDV SURFHVVXDLV H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV ( SDUD TXH FKHJXH DR
FRQKHFLPHQWR GD 6835$&,7$'$ H[SHGLXVH R SUHVHQWH HGLWDO FRP SUD]R GH  GLDV SDUD TXH DSUHVHQWH FRQWHV
WDomR QR SUD]R GH  GLDV VRE SHQD GH FRQILVVmR H UHYHOLD 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR
FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9 GR 1&3& 6HUi R SUHVHQWH
HGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SÃO PAULO / SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complement ares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 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: B50081 - CONTRATO: 120334142068-1 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1603- PARQUE SAO JORGE
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA DENE,N° 137, APARTAMENTO 54, TIPO A-3, 5º
ANDAR, , EDIFICIO VILLA REAL, VILA RÉ, 3° SUBDISTRITO- PENHA DE FRANÇA,
CABENDO-LHE DIREITO AO USO DE UMA VAGA SIMPLES , COBERTA NO
ESTACIONAMENTO. SÃO PAULO - SP
DULCINEIA DE LOURDES DA SILVA , BRASILEIRO, PROFESSORA, CPF:
598.262.748-87, CI: 4.749.860 SSP/SP DIVORCIADO(A)
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
09 - 10 - 11/10/2019

São Paulo, quarta-feira, 9 de outubro de 2019
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 Fidejussória, 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 Debêntures. (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 convoladas 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 Debenturista (“Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel”); e (b) provisoriamente, caso o Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel não seja devidamente 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 Debêntures 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 fluxograma 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 disponível 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 - Amortização: 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 Debêntures 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 Carência, 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 Debêntures 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 Integralização. (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, independentemente 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 devedor 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 deverão 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 indeterminados. (xxviii) Transferência das Debêntures: As Debêntures não poderão ser, sob qualquer forma, cedidas, vendidas, alienadas ou transferidas, exceto em caso de eventual liquidação do patrimônio separado dos CRI (conforme abaixo definido), nos termos a serem previstos no Termo de Securitização 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 Escritura de Emissão, em moeda corrente nacional e pelo Preço de Subscrição, admitido o ágio ou deságio no momento da subscrição e da integralização. (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 imobiliário 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 hipóteses de vencimento antecipado, a serem definidas na Escritura de Emissão, observados os eventuais prazos de cura, quando aplicáveis, será facultado 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 Debêntures ou seu saldo, acrescido da Remuneração das Debêntures, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização, ou do último pagamento, até a data do efetivo pagamento, bem como de multa equivalente a 1,75% do valor devido, sem prejuízo da cobrança dos Encargos Moratórios 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 Companhia, 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 todos os atos já praticados anteriormente à realização desta assembleia pela diretoria e demais representantes legais da Companhia para a consecução da Oferta. 6. Encerramento: Formalidades legais. 7. Acionistas presentes: AMY Engenharia e Empreendimentos Ltda.; MOAC Participações 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.

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]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 002983022.2011.8.26.0100 (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]

Jornal O DIA SP

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: Certiﬁco o registro na Secretaria de
Desenvolvimento Econômico - JUCESP sob nº 514.954/19-0
em 30/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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 CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 103725714.2015.8.26.0100 (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]

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, 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 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 Cível, 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 Tressoldi assistida por seu marido Altino Tressoldi; Orlando Soares
dos Santos, Valquiria Aragão Santos, réus ausentes, incertos,
desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges,se casados forem,herdeiros e/ou sucessores, que Alcides
Tenório e Denice Bento Tenório ajuizaram ação de USUCAPIÃO,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 146.155.00891, 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]

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 CID10: 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"
09/10

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621$00-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
GR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U6LPRQHGH)LJXHLUHGR5RFKD6RDUHVQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D(175(7(1,0(1726:,1:,1/7'$&13-H9$1,$%,77(1&2857&3)TXHOKHV
IRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH%DQFR%UDGHVFR6$REMHWLYDQGRDFREUDQoDGDTXDQWLD
GH5 DEULO UHSUHVHQWDGDSHOR,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH&RQILVVmRGH'tYLGDH2XWUDV$YHQoDVQ
(QFRQWUDQGRVHRVUpXVHPOXJDULJQRUDGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDV
VXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHP
RXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRV
SRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH
XPSRUFHQWR DRPrV)RLSURFHGLGRWDPEpPREORTXHLRGDVTXDQWLDVGH5H5SRUPHLRGRVLVWHPD%$&(1-8'
SDUDRILPDTXHDOXGHRDUWGR&3&ILFDQGRRVH[HFXWDGRVDGYHUWLGRVGHTXHGLDQWHGRHVFRDPHQWRGRODSVRQHVWH
LQGLFDGRVHPPDQLIHVWDomRFRQYHUWHUVHiREORTXHLRDXWRPDWLFDPHQWHHPSHQKRUDFRPSRVVLELOLGDGHGHOHYDQWDPHQWRSHOD
H[HTXHQWHQRVWHUPRVGRDUWGR&3&1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRVUpXVVHUmRFRQVLGHUDGRVUHYpLVFDVRHPTXH
VHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDJRVWRGHH

(GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  SURFHVVR SULQFLSDO Q 
  2 'U /XLV )HUQDQGR 1DUGHOOL -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO GR 7DWXDSp63
)D] 6DEHU D 5LFDUGR 6DQWRV GD &UX] &3)   TXH D DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP
DMXL]DGD SRU &UX] $]XO GH 6mR 3DXOR IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRR DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5
 VHWHPEUR GH   (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH
HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR
GHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRVHPHH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR)LFDDSDUWHH[HFXWDGD
DGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH
 TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD
LPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63H
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

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
BEMªEXERCERªSUASªATIVIDADESªEªATRIBUIÎÜES ªDECLARANDOªPARAªTODOSªOSªlNSªDEªDIREITO ªCONFORMEªTERMOSªDEªPOSSEªEªDECLARAÎÍOª
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
LEGISLAÎÍOªAPLICÈVELª0ORªlMªDECLAROUªOªSENHORªPRESIDENTEªDAªMESA ªAªSEGUIR ªQUEªOSªMESMOSªESTAVAMªDESDEªJÈªEMPOSSADOSª
EMªSEUªRESPECTIVOSªCARGOS ªPARAªUMªMANDATOªUNIlCADO ªVIGENTEªATÏªª 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
3ILVAª&ERREIRAªEª³NIOª%MÓLIOª3CHNEIDERª!ªPRESENTEªÏªCØPIAªlELªEXTRAÓDAªDEªLIVROªPRØPRIOªDAª#OMPANHIAª"ARUERI ª
Yoshiaki Fujimori - Presidente; Alisson Martins Rodrigues - Secretário. JUCESP nº 484.314/19-1 em 12/09/2019.
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.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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.
TatianeAlbertini, 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
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
Oª REQUERIDOª EMª LUGARª IGNORADO ª FOIª DEFERIDAª Aª CITAÎÍOª PORª EDITAL ª PARAª QUEª EMª ª DIAS ª Aª mUIRª APØSª OSª
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
AUTORAª!RTªªDOª.#0# 3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª
B - 08 e 09
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de março de 2019.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0055774-45.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) BIO-AGRICULTURA ORGÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA., CNPJ 11.404.912/0001-45, na pessoa de seu representante legal, que a Ação de Procedimento Comum,
REQUERIDAª PORª &RIOPARTª !RMAZÏNSª &RIGORÓlCOSª ,TDA ª FOIª JULGADAª PROCEDENTE ª CONDENANDOª Aª RÏª AOª PAGAMENTOª DEª
R$ 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
DETERMINADAªAªSUAª).4)-!±°/ªPORª%$)4!, ªPARAªQUE ªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªEFETUEªOªPAGAMENTOª
voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10%
(art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias
para que a executada, independente de penhora ou nova intimação, ofereça suas impugnações (art. 525 do C.P.C.).
3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª
"ª ªªEª
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,
PORª%$)4!, ªPARAªOSªATOSªEªTERMOSªDAªAÎÍOªPROPOSTAªEªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOª
DOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªAPRESENTEªRESPOSTAª.ÍOªSENDOªCONTESTADAªAªAÎÍO ªOªRÏUªSERÈªCONSIDERADOªREVEL ªCASOª
EMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEªDADOªREGULARªPROSSEGUIMENTOªAOªFEITOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ª
AlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ª ªªEª
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).
%STANDOªAªEXECUTADAªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRª
após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem
COMOª HONORÈRIOSª ADVOCATÓCIOSª lXADOSª EMª ª SOBREª Oª TOTALª DOª DÏBITOª ATUALIZADO ª ANOTANDO SEª QUE ª
EFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEª
ªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAªEMBARGOS ªFACULTANDOªAªEXECUTADAªNESSEªPRAZO ª
RECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISª
custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
CORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª
257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente
!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de agosto de 2019.
B - 08 e 09

@

EDITALDE 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 - SantoAmaro, 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

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) COEXECUTADAANA CAROLINAFISHER, 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. 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.

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:

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  &DUROLQD GH )LJXHLUHGR 'RUOKLDF 1RJXHLUD QD
IRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R /8,=-26(5,%(,52),/+2&3)FRPHQGHUHoRj5XD$LPEHUH
 6XPDUH &(3  6mR 3DXOR  63 352(=$ 1(*2&,26 ( &20(5&,2 '( $/,0(1726 /7'$ &13 FRP HQGHUHoR j 5XD $LPEHUH  6XPDUH &(3  6mR 3DXOR  63 TXH OKH IRL
SURSRVWD XPD DomR GH ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO SRU SDUWH GH %DQFR %UDGHVFR 6$ REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH
5  MXOKR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFi

EDITALDE 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 JORLLYLTDA, 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 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). MARIAELIZABETH DE
OLIVEIRA BORTOLOT O, na forma da Lei, etc. EDITA L 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 CIENCIA DE LEILAO

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

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: 01150000
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

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B49622

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.

09 - 10 - 11/10/2019

09 - 10 - 11/10/2019
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Circuito TRIDAY Series 2019: Riacho
Grande definirá os melhores do ano

Circuito TRIDAY Series 2019
15 anos no Sprint, que abre espaço para os que estão começando na modalidade.
A programação da etapa final
começará no dias 11 e 12, com a
entrega de kits na Care Club Itaim, Rua Dr. Alceu de Campos

Rodrigues, 341, Vila Nova Conceição. Na sexta será das 10h às
22h, enquanto no sábado das 10h
às 20h. No domingo, as atividades no Riacho Grande começarão 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 Paulo, 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 Santos, com um forte trecho pela
mata Atlântica, além de passar
por monumentos datados desde 1922. O local integra o calendário do Circuito TRIDAY
Series desde a primeira temporada e já se tornou tradição para
os competidores.
O TRIDAY Series é uma realização 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 oficial, www.tridayseries.com.br

Melo e Kubot começam a defender
título do Masters 1000 de Xangai

Foto/Divulgação

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 madrugada 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, estreia diante do croata Borna Coric 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 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.
No domingo (6), Melo e Kubot foram vice-campeões do ATP
500 de Beijing, o primeiro dos
dois torneios na China, seguindo então para Xangai, treinando
para essa estreia. “Foi uma bela
semana em Beijing, ganhamos
bons jogos, jogamos bem e agora 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 dupla nessa etapa final da temporada: jogarão agora o Masters 1000
de Xangai e depois, até o final do
mês, o ATP 500 de Viena, na Áustria, e o Masters 1000 de Paris.
Entre os objetivos, a busca
pela classificação para o ATP Finals, que pode vir já em Xangai.
O torneio reúne as oito melhores parcerias de 2019, em novembro, no encerramento do
ano, em Londres, na Inglaterra.
Melo e Kubot estão em segundo lugar na Corrida para
Londres, com 3.745 pontos,
atrás apenas dos colombianos
Juan Sebastian Cabal e Robert
Farah, com 8.030 - única parceria já classificada. No ranking
mundial individual de duplas,
Melo ocupa a sexta colocação,
com 5.170 pontos. Kubot é o
quinto, com 5.350.

A Associação de Kart Amador de São Paulo (Akasp) terá a
decisão do quarto turno de seu
certame de F-4 nesta quarta-feira (9), a partir das 21h30, no Kartódromo Granja Viana (Cotia/
SP). Depois de sete etapas 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.
Com 32 pontos em jogo a
cada etapa, teoricamente os
seis primeiros na tabela de pontuação podem ser campões desta fase. Em quarto está a dupla
Giovani Bondança/Eder Ayres,
com 136 postos, seguido de Arnaldo Biondo/Bruno Biondo,
com 136, e Carlos Santana em
sexto, com 130 pontos.
O primeiro turno foi vencido por Alexandre Albino, enquanto Bruno e Arnaldo Biondo
foram os campeões do segundo,
e Carlos Santana venceu o terceiro. Agora Bruno Biondo lidera o

quarto turno, desta vez em dupla
com Emílio di Bisceglie. Mas a
concorrência será forte de Hélio Bianchi, que foi terceiro no
primeiro turno, oitavo no segundo 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 assumir o volante do Mega/Honda 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 torcer e quem sabe comemorar
uma das duas primeiras posições novamente”, torce Alberto Otazú (AVSP/Bianchi Automóveis/Cardoso Funilaria e Pintura/No Fire Services/Rolley
Ball/Speed Truck).
Pontuação do quarto turno da
F-4 da Akasp depois de sete provas: 1) Bruno Biondo/Emílio di
Bisceglie, 157; 2) Hélio Bianchi/

Foto/Divulgação

Kartismo: Akasp define título
de turno de F-4 nesta quarta-feira

Hélio Bianchi e Alberto Otazú comemorando o vice do terceiro turno
Alberto Otazú, 144; 3) André sil/Saint Clair, 99; 10) Sérgio
Relvas/Luiz Reche, 144; 4) Gi- Gonçalves/Dilson ‘Sadan’ Sucuovani Bondança/Eder Ayres, 136; pira, 97. Assista a prova de F-4
5) Arnaldo Biondo/Bruno Bion- da Akasp ao vivo: https://
do, 136; 6) Carlos Santana, 130; w w w . y o u t u b e . c o m /
7) Otávio Lotfi, 102; 8) Alexan- watch?v=8LqJ-noV99s. Visite
dre Albino, 101; 9) Heraldo Bra- www.akasp.com.br

Ginástica masculina do
Brasil alcança objetivo e se
classifica para a Olimpíada
de Tóquio-2020
Foto/Ricardo Bufolin

O Circuito TRIDAY Series
2019 realizará no próximo domingo, dia 13 de outubro, sua
sétima etapa da temporada.
De março até aqui, a competição passou por algumas das
principais cidades do país,
reunindo triatletas de diferentes idades, novatos e experientes. Agora, mais uma
vez no Riacho Grande, distrito de São Bernardo do Campo
(SP), o evento conhecerá seus
campeões e destaques. Independente dos vencedores de cada
categoria, quem sai ganhando é
o triatlo nacional, com um circuito cada vez mais consolidado
no calendário.
Os triatletas estarão divididos 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-

Foto/ Fábio Falconi

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

Arthur Nory
O objetivo foi alcançado. A
Seleção Brasileira masculina
de Ginástica Artística atingiu a
principal meta estabelecida
para esta temporada e classificou-se para a Olimpíada de Tóquio-2020. A confirmação 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.
Como Rússia, China e Japão, já
classificados pelo Mundial de
2018, ocuparam as três primeiras colocações no qualificatório
em Stuttgart, as vagas acabaram
sendo distribuídas até o 12º lugar, 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 finais individuais. Caio Souza
avançou com a 20ª melhor
nota (22ª na classificação nominal) do individual geral
(81,897 pontos). Além dele,
Arthur Zanetti avançou com a
segunda melhor nota nas argolas (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, trave e solo), o Brasil soma um
total de seis finais individuais.
É o maior número de finais individuais brasileiras em mundiais pré-olímpicos na história. 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 Olimpíada de Tóquio-2020 é resultado da eficiência do trabalho que
a CBG vem fazendo na Ginástica brasileira, que se tornou
hoje um dos maiores esporte
do país. A modalidade está espalhada 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 chefe da delegação brasileira no
Mundial de Stuttgart.

Motta ressalta também a
importância do trabalho em
equipe que é realizado dentro
do Brasil. “Treinadores, atletas, 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 esportivos 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 objetivo no Campeonato Mundial, o Brasil segue em busca de
marcas expressivas, de acordo
com Henrique Motta. “Estamos na final do Individual Geral, 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 préolímpico”, afirmou Motta.
A presidente da CBG, Luciene Resende, também festejou a classificação da Seleção
masculina para a Olimpíada de
Tóquio. “Estamos felizes com
a classificação da Seleção masculina 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 estar presente numa edição de
Jogos Olímpicos, e somado a
isso ficar entre as 10 melhores equipes num Mundial PréOlímpico, garantindo um leque de finais, nos impulsiona
mais ainda a seguir com o trabalho”, afirmou.
Ela também destacou os
bons resultados obtidos pela
Ginástica brasileira nas competições internacionais nos
últimos anos. “Estamos vindo
de dois Jogos Olímpicos consecutivos com medalhas. Em
números absolutos, fomos um
dos esportes com maior número de m edalhas 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 segundo esporte a contribuir
com mais medalhas para o
Time Brasil”, enumerou a presidente da CBG.

