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PIB tem alta de 0,6% no trimestre
encerrado em agosto, diz FGV

Bolsonaro assina MP para solucionar
conflitos entre União e devedores
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Pesquisa indica alta de 4,6% do
mercado de trabalho no Brasil

De véspera, ministros do
STF defendem prisão em

 2ª instância

Esporte

São Paulo, quinta-feira, 17 de outubro de 2019www.jornalodiasp.com.br

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,15
Venda:       4,15

Turismo
Compra:   3,98
Venda:       4,32

Compra:   4,59
Venda:       4,59

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

30º C

18º C

Quinta: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

Mitsubishi Cup chega à
Americana com zona de

espetáculo para o público
O Campeonato Fórmula

Master de Kart chega na sua
penúltima rodada do ano,
disputando a  nona etapa
nesta quinta-feira (17), a
partir das 22 horas, no Kar-
tódromo de Interlagos (São
Paulo/SP). A liderança é do
jovem Alberto Otazú (Bian-

Fórmula Master de
Kart chega na

penúltima etapa
c h i  Automóveis /AV S P /
Rolley Ball/No Fire Ser-
vices/Cardoso Funilaria e
Pintura/Speed Truck), na
categoria Sênior, e do ve-
terano Valdo ‘Nenê’ Gre-
gório (SM Renovadora de
Veículos), na categoria Super
Graduados.               Página 6

Etapa é a penúltima do campeonato
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O sábado (19) será de dis-
putas emocionantes na Mitsu-
bishi Cup. O rali cross-coun-
try de velocidade chega pela
primeira vez na cidade de
Americana (SP) e contará com
zona de espetáculo para o pú-
blico e pontuação extra para os
pilotos e navegadores.

Conheça mais sobre a
Mitsubishi Cup:  https://
youtu.be/edCyjDtZY-g

Ao todo, serão três pro-
vas de 35 quilômetros cada
com muitas variações de
piso.                         Página 6

Gabriel Casagrande busca
 em Cascavel quarto pódio
consecutivo na Stock Car

Gabriel Casagrande

Após três pódios conquista-
dos nas últimas três etapas, o pa-
ranaense Gabriel Casagrande
busca manter a sequência de
boas corridas na desafiadora pista
de Cascavel, no Paraná. Na últi-
ma etapa, disputada no Velopark,
o jovem piloto da Crown Racing
foi o segundo colocado na prova
principal e agora correrá em
casa, já que o piloto cresceu em

Pato Branco (PR).
“Minha expectativa é conti-

nuar subindo no pódio. Esse
ano tem sido muito bacana para
nós e correr em Cascavel sem-
pre é especial porque recebo
muitos amigos e familiares no
autódromo. Quero premiar to-
dos que estiverem torcendo por
mim com mais uma boa corri-
da”, diz Casagrande. Página 6
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Color Race Brasil
traz alegria, diversão
e muita cor para a

cidade neste domingo
Esqueça aquela história de que São Paulo

é uma cidade cinza e sisuda, onde só se pen-
sa em trabalho. Neste domingo (20), a capi-
tal paulista vestirá as cores da Color Race
Brasil. A corrida é garantia de diversão es-
portiva para crianças e adultos e será no Clu-
be Hípico Santo Amaro, com largada às 8h,
onde os participantes serão bombardeados
com jatos de tinta colorida dos pés à cabeça.
As inscrições seguem abertas e podem ser
feitas pela internet.

Para garantir presença na etapa paulistana
da Color Race Brasil basta acessar o site do
evento (http://colorracebrasil.com.br/sao-pau-
lo-sp/) ou clicar diretamente no link: https://
pay.ativo.com/evento/37084.              Página 6
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A corrida colorida

Hong Kong:
protestos
obrigam

presidente a
discursar a

portas
fechadas

Deputados pró-democracia
interromperam, na quarta-fei-
ra (16), o discurso político anu-
al da chefe do executivo de
Hong Kong, Carrie Lam,
com assobios e cartazes de
protestos. Carrie Lam foi
obrigada a abandonar o Par-
lamento e falar a portas-
fechadas,em um discurso
transmitido pela televisão.

Fora do Parlamento, de-
pois do discurso, um grupo de
parlamentares improvisou uma
entrevista coletiva, em que pe-
diram a demissão de Carrie
Lam, acusando-a de ter “sangue
nas mãos” – uma alusão ao uso
de força excessiva por parte da
polícia para reprimir os mani-
festantes.                      Página 3

Brexit:
Londres se

compromete
a pedir

adiamento se
não houver

acordo
O governo britânico pre-

tende cumprir a lei e pedir um
adiamento da saída do Reino
Unido da União Europeia (UE)
se não conseguir alcançar um
acordo até sábado (19), confir-
mou  na quarta-feira, o minis-
tro para o Brexit, Steve Barclay.

“O governo vai cumprir a
lei e os compromissos da-
dos ao tribunal em relação à
lei”, afirmou  na quarta-fei-
ra (16) Barclay, perante a
comissão parlamentar sobre
a saída da UE.               Página 3

O mercado de trabalho bra-
sileiro registrou 90,1 milhões de
pessoas ocupadas com idade
igual ou superior a 14 anos.
Segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), é uma recuperação da
queda anotada há três anos.

Entre 2012 e 2015, o cres-
cimento médio anual foi de
1,2%. A trajetória foi interrom-
pida em 2016, quando houve
queda de 1,0%. Em 2017, se
manteve estável para, em
2018, subir um pouco: 1,5%.
Entre 2012 e 2018, a alta fi-
cou em 4,6%.

Embora as mulheres repre-

sentem mais da metade da po-
pulação em idade para tra-
balhar (52,3%), cabem aos
homens a maior parcela de
trabalhadores: 56,7%. A par-
ticipação masculina supera a
feminina em todas as regiões
do país.

Em 2018, o Sudeste ano-
tou a maior participação femi-
nina na ocupação atingindo
44,6%. Entretanto, se for obser-
vado o período de seis anos, em
relação a 2012, o Nordeste teve
o maior avanço no percentual de
mulheres ocupadas, passando de
39,8% em 2012, para 42,1% em
2018.                       Página 3

Página 4

“Os que são criminosos vio-
lentos, em muitos casos se justi-
ficará a manutenção da prisão pre-
ventiva. Portanto, no fundo, no
fundo, o que você vai favorecer
são os criminosos de colarinho
branco e os corruptos”, disse ele.

Já para Fux, representaria
“realmente um retrocesso se
essa jurisprudência for modifi-
cada”. Ele acrescentou que o
cumprimento de pena após o se-
gundo grau “segue os padrões in-
ternacionais”.

“Estamos adotando um pre-
cedente e temos de seguir essa
regra. E estamos seguindo países
como Estados Unidos, Canadá,
França, Alemanha, Portugal, Es-
panha e demais países do mun-
do”, disse Fux.

“O direito hoje, dependendo
das soluções que se adota, ele
gera comportamentos na popula-
ção. Se o direito é muito flexí-
vel, as pessoas tendem a não
cumpri-lo.                     Página 4
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Os ministros Luís Roberto
Barroso e Luiz Fux, do Supremo
Tribunal Federal (STF), pararam
na quarta-feira (16), antes da ses-
são plenária, para falar com jor-
nalistas em defesa do cumpri-
mento de pena após condenação
em segunda instância da Justiça.
O julgamento do tema está mar-

cado para esta quinta-feira (17).
Para Barroso, uma mudança

de entendimento para permitir a
prisão somente após o fim de
todos os recursos em instâncias
superiores beneficiaria somente
os criminosos de colarinho bran-
co, sem surtir efeitos para os
demais presos.

Na terça-feira (15), o Go-
vernador João Doria, o secre-
tário de Estado de Infraestru-
tura e Meio Ambiente, Marcos
Penido, e o presidente da Fun-
dação de Proteção e Defesa do
Consumidor (Procon-SP), Fer-

Governo de SP regulamenta
lei que proíbe canudos

plásticos no Estado
nando Capez, assinaram o de-
creto que regulamenta a Lei nº
17.110,  de 12 de julho de
2019. O texto proíbe o forne-
cimento de canudos confecci-
onados em material plástico
em São Paulo.              Página 2

A faixa de 1% dos brasilei-
ros mais ricos teve aumento real
de 8,4% no rendimento médio
mensal em 2018. No mesmo pe-
ríodo, os 5% mais pobres tive-
ram queda nos rendimentos de
3,2%. Enquanto a média mensal

Rendimento médio mensal de
brasileiros mais ricos cresceu

8,4% em 2018
dos mais ricos ficou em R$ 27
mil 744, os mais pobres ganha-
ram R$ 153. Os dados fazem par-
te da avaliação dos rendimentos
de todos os tipos de trabalho e
de outras fontes de pessoas re-
sidentes no Brasil.        Página 3

Indenização por desastre
com barragens não é renda,

define projeto

Estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti
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Governo de SP regulamenta lei que
proíbe canudos plásticos no Estado

Gastronomia
Rede peruana expande marca

em dois anos e meio
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.. a marca inicia a primeira rede delivery de culinária peruana em São Paulo ... 
.Com receitas clássicas da

culinária peruana, fidedignas,
ou seja, com o mínimo de
adaptação e o máximo de pro-
ximidade da culinária peruana
possível, a rede Inka Housea-
nuncia a abertura de sua quarta
unidade, no próximo dia 18 de
outubro, no Jardim Paulista.

Essa é a segunda unidade
aberta em 2019, até o final do
ano entrará em operação mais
um endereço, no bairro de
Moema, contabilizando assim,
05 unidades. 

Não é à toa que o Peru foi
eleito pelo oitavo ano conse-
cutivo o melhor destino culi-
nário do mundo em 2019, e a
renomada Le Cordon Bleu es-
colheu o Peru para sediar a sua
primeira filial no continente. É
na capital peruana que estão os
restaurantes dos chefs mais fa-
mosos do país, tais como Gas-
tón Arcúrio, um dos respons&a
mp;a mp;a mp;a mp;a mp;a
acute;veis pelo boom da cozi-
nha local pelo mundo.

Assim, o Inka Housefoi
concebido para recriar o me-
lhor da culinária peruana, com
a sua identidade culinária pró-
pria no Brasil, mantendo o con-
ceito de adaptações mínimas,
tentando se manter o mais fiel
possível as receitas originais,
para tentar reproduzir a expe-
riência culinária como se
estivesse no Peru .

Para isso conta com o su-
porte do renomeado chefe pe-
ruano José Luis Alarcón Chá-
vez, detentor do prêmio Mira-
das 2017, nomeado ao Talher
de Ouro 2018 e chefe revela-
ção  2019 Guia Latino. Como
a marca expandiu, conta tam-
bém com a consultoria do che-
fe Cristian Bascondes , nome-
ado embaixador da culinária
peruana no Peru 201 9 pelo
prompPeru, que aportara seu

toque pessoal no desenvolvi-
mento do novo cardápio além da
sua ampla experiência no gestão
de restaurantes no Brasil.

Há dois anos e meio atrás,
surgia, tímida a primeira unida-
de do projeto culinário
INKAHOUSE na Vila Olímpia,
sendo uma versão renovada da
antiga Inkahuasi que teve início
no Butantã um ano antes (estan-
do esta unidade em processo de
assimilação e adequação ao con-
ceito Inkahouse), e no início d
este ano a promissora rua gas-
tronômica da Vila Mariana, ga-
nhou outra unidade, localizada à
Rua Joaquim Távora. E agora, há
menos de quinze dias, a rede Inka
House, inaugura a quarta unidade,
na também cotada Alameda Cam-
pinas, no Jardim Paulista.
Atualmente, as lojas da vila Olím-
pia e do Butantã contam com só-
cio operador e as restantes são pró-
prias, até mesmo, a quinta unida-
de, que encontra-se em obras, no
bairro de Moema e deve inaugu-
rar no final de novembro.

Além da abertura da quarta
unidade, a novidade é que a rede
peruana desenvolveu um proje-
to de delivery para a cidade, sen-
do a primeira rede delivery de
culinária peruana, pelo mesmo
custo benefício que o cliente

tem no restaurante. Os valores
permanecem os mesmos aos
ofertados no restaurante, e sen-
do a logística dos pedidos e a
entrega realizada e xclusivamen-
te neste momento pelo Ifood.
Para isso, foram desenvolvidas
embalagens adaptáveis, que pre-
servam a temperatura e o fres-
cor real dos pratos, com versões
500 ml, 700 ml e 1 litro. 

O projeto culinário
INKAHOUSE  é o primeiro res-
taurante peruano que está desen-
volvendo o conceito de omni-
chanel no ramo gastronômico
peruano, conseguindo após múl-
tiplas experiências e trabalho de
desenvolvimento, apresentar a
mesma qualidade e experiência
gastronômica, nos restaurantes,
no delivery e posteriormente em
s hopping, próxima meta (dife-
rentes canais de venda) aos mes-
mos custos . Em fase de conso-
lidação no mercado paulistano,
dará continuidade a sua forma-
tação por uma reconhecida em-
presa de franchasing, para inici-
ar sua expansão nacional com
capital próprio e o modelo de
franquia, com restaurantes de
rua, delivery e shopping.

Atualmente a rede Inka Hou-
se, que despendeu um investi-
mento de quase dois milhões de

reais,é a marca peruana deten-
tora do maior número de lojas,
abertas num curto espaço de
tempo. A intensão é c hegar a
100 unidades após o processo
de formatação, em 05 anos,
segundo o planejamento estra-
tégico em execução.

O slogan da rede é fazer
com que, as pessoas tenham a
experiência gastronômica de
degustar como se estivessem
no Peru, um fato destacável em
manter a identidade culinária e
que incentiva a rede a manter-
se fiel às receitas originais
com o mínimo de adaptações,
e a presença significativa de
clientes que já ti veram a ex-
periência cultural gastronômi-
ca no Peru, e consigam recor-
dar essa sensação, num verda-
deiro show de aromas, textu-
ras e sabores, além de toda a
ambientação cultural que as
unidades propiciam. E para
quem ainda não conhece, ex-
perimentar e, consequente-
mente, se apaixonar pela culi-
nária peruana autêntica.

Um dos quesitos para que
isso aconteça com perfeição é
a utilização das bases dos pra-
tos: molhos e salsas, além dos
insumos como o leite de tigre,
ingrediente essencial para a
elaboração do ceviche clássi-
co. Outra matéria-prima insubs-
tituível, são os peixes brancos da
estação (t ilápia, pescada branca
e salmão), que obedecem o mes-
mo corte, de espessura avanta-
jada para uma padronização e
maciez ímpar. As pimentas ají
amarillo e ají panca, também são
figurinhas carimbadas na culi-
nária peruana.

Toda a produção do Inka
Houseconta neste momento
tem supervisão do jovem chef
peruano, José Luis Alarcón
Chávez e do chefe Cristian
Bascondes.

Na terça-feira (15), o Go-
vernador João Doria, o secretá-
rio de Estado de Infraestrutura e
Meio Ambiente, Marcos Peni-
do, e o presidente da Fundação
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Procon-SP), Fernando
Capez, assinaram o decreto que
regulamenta a Lei nº 17.110, de
12 de julho de 2019. O texto
proíbe o fornecimento de canu-
dos confeccionados em materi-
al plástico em São Paulo.

O decreto, publicado nesta
quarta-feira (16) no Diário Ofi-
cial do Estado e que entra em
vigor em 120 dias, prevê o Pro-
con-SP como órgão responsável
pela fiscalização e autuação dos
estabelecimentos comerciais.
As multas podem variar de R$
530,60 a R$ 5.306,00 (no caso
de reincidências).

“O objetivo dessa lei não
visa meramente à punição, mas
sim sensibilizar as pessoas so-
bre a responsabilidade de cada
um no cuidado com o meio am-

biente”, enfatiza o secretário de
Infraestrutura e Meio Ambiente,
Marcos Penido.

“A preocupação das normas
regulamentares, que devem ser
cumpridas e cuja observância o
Procon-SP fiscalizará, são no
sentido de preservar o meio am-
biente, uma vez que esses canu-
dos plásticos estão provocando
enormes danos à fauna marinha,
estimulando a colocação, nas
praias e nos estabelecimentos,
de lixos inorgânicos, incapazes
de serem absorvidos organica-
mente”, explica o presidente do
órgão, Fernando Capez.

Distribuição
A lei veda a distribuição de

canudos de plásticos em estabe-
lecimentos comerciais como
hotéis, bares, restaurantes, pada-
rias e clubes, entre outros, além
de orientar para a utilização des-
se objeto confeccionado em pa-
pel reciclado, material comes-
tível ou biodegradável.
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Na primeira autuação, a mul-
ta será de 20 Unidades Fiscais
do Estado do São Paulo
(UFESPs), R$ 530,60; a cada
reincidência, o valor será dobra-
do, podendo alcançar 200
UFESPs (R$ 5.306,00).

Com o valor arrecadado das
multas, 50% serão destinados ao
Fundo Estadual de Prevenção e
Controle da Poluição (FECOP).

A outra metade seguirá ao Pro-
con-SP, para aplicação em pro-
gramas de educação, prevenção
e fiscalização relacionados ao
consumo sustentável.

Caberá à Secretaria de Infra-
estrutura e Meio Ambiente
(SIMA), em parceria com o Pro-
con-SP, implementar programas
de educação ambiental para orien-
tar consumidores e fornecedores.

Butantan recebe autorização para
funcionar como jardim zoológico
O Instituto Butantan recebeu

em setembro a licença que o
permite funcionar também
como jardim zoológico. Ou
seja, como um local específico
para se manter animais da fauna
silvestre e da fauna exótica, e
que podem ser exibidos ao pú-
blico. O Departamento de Fau-
na da Secretaria de Infraestrutu-
ra e Meio Ambiente, por meio
do Centro de Manejo da Fauna
Silvestre, emitiu a Autorização
de Uso e Manejo de Fauna Sil-
vestre na nova categoria.

A nova categoria refere-se
aos locais em que há a exposi-
ção de animais, como o Museu
Biológico, o Serpentário e o
Macacário. Esses locais passa-
ram por restauros e reformas
entre 2018 e 2019. “O Macacá-
rio, uma das principais atrações
do parque, encontra-se comple-
tamente reestruturado, atenden-

do às recentes normativas para
zoológico e aos anseios dos vi-
sitantes que podem, somente no
Instituto Butantan, observar uma
colônia de macacos Rhesus sem
nenhum custo”, afirma a Direto-
ra da Divisão Biotério Central,
Vania Mattaraia.

Com essa licença, o Institu-
to passa a integrar uma lista de 58
empreendimentos na categoria de
jardim zoológico, o que faz do
Estado de São Paulo o maior do
Brasil nessa área. “Essa nova ca-
tegoria se enquadra melhor com
algumas das atividades que o Ins-
tituto desempenha, que passa ago-
ra também a trabalhar a educação
ambiental com a exposição de ani-
mais ao público”, explica o Secre-
tário de Infraestrutura e Meio
Ambiente, Marcos Penido.

Ao todo, o Butantan tem cer-
ca de 130 animais em exposição
e sob os cuidados de profissio-

nais como biólogos, veterinários
e técnicos. Todos os animais são
chipados e têm identificação
em sistema digitalizado. “Não
quer dizer que teremos gira-
fas e elefantes aqui no parque,
e, sim, que nossas exposições
públicas estão totalmente de
acordo com a legislação atual
dos órgãos regulatórios”, diz
o Diretor do Museu Biológi-
co e responsável técnico pelas
áreas de zoológico do Instituto,
Giuseppe Puorto.

O Butantan já tinha autoriza-
ção para a criação científica.
Após reuniões, a equipe técnica
da Secretaria e pesquisadores do
Butantan decidiram iniciar o pro-
cesso para formação de um jar-
dim zoológico.

Os jardins zoológicos têm
papel fundamental para a prote-
ção da biodiversidade e para a
preservação de animais ameaça-

dos de extinção. Esses locais
desempenham ainda um impor-
tante papel na educação ambien-
tal associada ao lazer da popula-
ção e ao desenvolvimento de
pesquisas e conservação.

O novo status do Butantan
possibilita a ampliação de ativi-
dades educativas a partir das ex-
posições. O zoológico do Insti-
tuto traz conceitos dos jardins
zoológicos onde bem-estar
animal, pesquisa, educação
ambiental e conservação são
os pilares que norteiam as ati-
vidades do empreendimento.
“O registro nos permite, en-
quanto um zoológico, realizar
intercâmbio com outros zoos
do Brasil e do mundo, ou seja,
trocar, receber ou doar ani-
mais do nosso plantel, inclu-
sive com o objetivo de con-
servar espécies”, esclarece o
Diretor do Museu Biológico.

M Í D I A S
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar

Neto vem sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jor-
nal “O DIA” (3º mais antigo dos diários em São Paulo - SP).
Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos sites
pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal

.
CÂMARA (SP)
Quem vem candidata pro Parlamento paulistano é a ex-pri-

meira dama Ana Estela, esposa do ex-prefeito Fernando Haddad
(PT ainda de Lula). Em tempo: conforme antecipamos, o médico
e ex-ministro (Saúde), deputado federal Padilha, só não será can-
didato à prefeitura se não quiser            

.
PREFEITURA (SP) 
Mais recentes pesquisas de intenção de votos, indicam que se

a eleição em 1º turno pra prefeito de São Paulo fosse hoje, o ex-
governador (SP) Marcio França (dono do PSB paulista) estaria
no 2º turno. Quando até o ex-prefeito Kassab reconhece tal fato,
é porque tem a ver com a real               

.
ASSEMBLEIA (SP)
Sessão solene pra que Jair Bolsonaro recebesse o Colar de

Honra ao Mérito Legislativo, da parte do deputado (líder da ban-
cada do PSL) Gil Diniz “carteiro reaça” não será amanhã (18 ou-
tubro 2019), como a agenda oficial da Casa publicou. A nova data
vai ser muito mais concorrida               

.
GOVERNO (SP)
Se alguém esperava que o ex-prefeito paulistano, governador

paulista e candidatíssimo à Presidência 2022 João Doria (refor-
mador e dono do PSDB agora ‘de centro’) ficaria na dele até o
resultado das eleições paulistanas 2020 é porque não faz ideia do
‘profissa’ que ele virou    

.
CONGRESSO (BR)
Deputados federais do PSL (ainda do antigo dono deputado

federal - PE Bivar) seguem conversando entre si, com dirigentes
de alguns partidos componentes do ‘centrão’ e até com o senador
major Olímpio, pra quem virou questão de honra bancar as ficada
e os crescimentos          

.
PRESIDÊNCIA (BR)
Ao que parece, tudo o que num mandato normal não rola, já

rolou e vai continuar rolando com Jair Messias Bolsonaro (ainda
no PSL). E por incrível que possa parecer, sua avaliação popular -
embora seja menor que a inicial - não cai ao ponto dele ficar
refém de vez no Congresso nacional  

.
PARTIDOS (BR) 
Guerra civil no PSL (ainda dominado pelo deputado federal -

PE - Bivar). As batalhas no Tribunal Superior Eleitoral, que serão
pautadas pelas premissas e conclusões que podem afastar - como
já rolou com outros donos e sócios preferenciais de outros par-
tidos. Eram franquias estaduais ...        

.
POLÍTICOS (BR)
... A jovem Tabata Amaral tá indo pra Justiça Eleitoral pra sair

do PDT (foi do Brizolismo e agora é do Ciro Gomes) sem perder
a cadeira. Com ela, colegas do PSB, cujos donos ainda são mem-
bros da família Arraes (Pernambuco). Há deputados federais (ou-
tros partidos) querendo embarcar neste ‘bonde’.

.
HISTÓRIAS (BR)
Começa hoje, no Centro de Exposições do Anhembi (São

Paulo) a 15ª edição da Expo Cristã. Pela Igreja Universal de Edir
Macedo, o grande representante será o bispo Eduardo Bravo, edi-
tor da revista trimestral Renovação, na qual a Unigrejas realiza
um jornalismo inédito, demonstrando ...    

.
POLÍTICAS (BR)
... quem é quem nas demais denominações cristãs. Estarão

representadas nos estandes a Unipro Editora, Univer Vídeo e Arca
Center. Trata-se do maior evento do Brasil e da América Latina,
num momento em que o Vaticano deu ao Brasil a elevação aos
altares da agora Santa Dulce dos Pobres 

.
E D I T O R
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar

Neto foi se tornando referencial das liberdades possíveis. Re-
cebeu a “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São
Paulo e o “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com
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Hong Kong:
protestos obrigam

presidente a discursar
a portas fechadas

Deputados pró-democracia interromperam, na quarta-feira
(16), o discurso político anual da chefe do executivo de Hong
Kong, Carrie Lam, com assobios e cartazes de protestos. Carrie
Lam foi obrigada a abandonar o Parlamento e falar a portas-
fechadas,em um discurso transmitido pela televisão.

Fora do Parlamento, depois do discurso, um grupo de parla-
mentares improvisou uma entrevista coletiva, em que pediram a
demissão de Carrie Lam, acusando-a de ter “sangue nas mãos” –
uma alusão ao uso de força excessiva por parte da polícia para
reprimir os manifestantes.

“As duas mãos dela estão ensopadas de sangue”, acusou a
deputada da oposição Tanya Chan. “Esperamos que Carrie Lam
se retire. Ela não tem capacidade de governar. Ela não é a pessoa
adequada para chefe do executivo”, afirmaram.

“Ela é apenas uma marionete comandada por Pequim”, disse
a deputada Cláudia Mo. “Por favor, por favor, por favor, Carrie
Lam, não nos deixe sofrer mais”, acrescentou.

O cenário de protestos e violência em Hong Kong já dura
quatro meses. No foco das contestações está uma proposta de
emenda à Lei de Extradição, que os manifestantes consideram
perda de liberdade da região que é governada sob a fórmula “um
país, dois sistemas” desde que Hong Kong, antiga colônia britâ-
nica, foi devolvida à China em 1997.

No início de setembro, o governo anunciou que iria retirar a
Lei de Extradição da região administrativa especial chinesa. A
suspensão da sessão no Parlamento fez com que a lei não fosse
retirada formalmente.

Apesar dessa promessa de Lam, os manifestantes continuam
a exigir que o governo responda a outras reivindicações: a liber-
tação dos manifestantes detidos, que as ações dos protestos não
sejam identificadas como motins, um inquérito independente à
violência policial, a demissão de Lam e a eleição para o cargo e
para o Parlamento.

“As pessoas perguntam: Hong Kong voltará ao normal?”,
questionou Carrie Lam em seu discurso, apelando, em segui-
da, aos 7,5 milhões de cidadãos do território para “que valori-
zem a cidade”.

Prisões
A chefe do Executivo anunciou que “quaisquer atos que de-

fendam a independência de Hong Kong e ameacem a soberania
do país, os interesses de segurança e desenvolvimento não serão
tolerados”.

“A contínua violência e a disseminação do ódio” vão “corro-
er os valores centrais de Hong Kong”, alertou Lam.

Ela anunciou várias medidas nas áreas de habitação e infraes-
trutura e disse que a crise da habitação é a questão mais urgente
que a cidade enfrenta.

Em entrevista após o discurso, a chefe do Executivo ignorou
os pedidos de renúncia e rejeitou duas das cinco exigências dos
manifestantes. Na opinião de Lam, a libertação dos manifestan-
tes detidos é ilegal, e a demanda por eleições está além do seu
poder. .

“Apesar dos tempos agitados e das enormes dificuldades que
Hong Kong enfrenta, acredito que se aderirmos rigorosamente
ao princípio de ‘um país, dois sistemas’, seremos capazes de sair
do impasse”, considerou Carrie Lam. (Agencia Brasil)

Brexit: Londres se
compromete a pedir

adiamento se não
houver acordo

O governo britânico pretende cumprir a lei e pedir um adia-
mento da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) se não
conseguir alcançar um acordo até sábado (19), confirmou  na
quarta-feira, o ministro para o Brexit, Steve Barclay.

“O governo vai cumprir a lei e os compromissos dados ao
tribunal em relação à lei”, afirmou  na quarta-feira (16) Barclay,
perante a comissão parlamentar sobre a saída da UE.

Oficialmente designada Lei de Saída da UE (nº 2), mas bati-
zada com o nome do deputado trabalhista e primeiro signatário
do texto, Hilary Benn, a legislação obriga o primeiro-ministro
Boris Johnson a pedir um adiamento por mais três meses, até 31
de janeiro, se não for alcançado um acordo nem autorizada uma
saída sem acordo até 19 de outubro.

O governo já tinha confirmado ao tribunal escocês Court of
Session, na semana passada, que pretendia “enviar uma carta na
forma estabelecida o mais tardar em 19 de outubro”, como está
previsto na legislação.

Barclay não confirmou se haverá uma sessão parlamentar
extraordinária no sábado para discutir os resultados do Conse-
lho Europeu de quinta e sexta-feira, acrescentando que a decisão
só será confirmada após a conclusão das negociações.

Um conselho de ministros, que estava previsto para a terça-
feira (15), mas foi adiado . A comunicação social britânica in-
formou que serão feitas consultas entre o primeiro-ministro,
Boris Johnson, e deputados eurocéticos do Partido Conservador
e dirigentes do Partido Democrata Unionista (DUP) da Irlanda
do Norte.

É nesses dois grupos que poderá estar a chave de uma aprova-
ção do texto no Parlamento, necessária para a ratificação, de-
pois de o acordo negociado por Theresa May com Bruxelas ter
sido desaprovado três vezes.

As negociações com a UE foram retomadas hoje, na tentati-
va de alcançar um acordo com o Reino Unido sobre o Brexit
antes do Conselho Europeu, depois de terem sido suspensas du-
rante a madrugada. (Agencia Brasil)

O mercado de trabalho bra-
sileiro registrou 90,1 milhões
de pessoas ocupadas com ida-
de igual ou superior a 14 anos.
Segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), é uma recuperação da
queda anotada há três anos.

Entre 2012 e 2015, o cres-
cimento médio anual foi de
1,2%. A trajetória foi inter-
rompida em 2016, quando
houve queda de 1,0%. Em
2017,  se  manteve es tável
para, em 2018, subir um pou-
co: 1,5%. Entre 2012 e 2018,
a alta ficou em 4,6%.

Embora as mulheres repre-
sentem mais da metade da po-
pulação em idade para trabalhar
(52,3%), cabem aos homens a
maior parcela de trabalhadores:
56,7%. A participação masculi-
na supera a feminina em todas
as regiões do país.

Em 2018, o Sudeste anotou
a maior participação feminina
na ocupação atingindo 44,6%.
Entretanto, se for observado o
período de seis anos, em rela-
ção a 2012, o Nordeste teve o
maior avanço no percentual de
mulheres ocupadas, passando
de 39,8% em 2012, para
42,1% em 2018.

Os dados fazem parte da ava-
liação dos rendimentos de to-
dos os tipos de trabalho e de
outras fontes de pessoas resi-
dentes no Brasil, incluída na

Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílio Contínua
(PNAD Contínua) Rendimen-
to de Todas as Fontes 2018,
divulgada, hoje (16), no Rio de
Janeiro, pelo IBGE.

Rendimentos
A diferença entre homens e

mulheres fica clara também
quando se analisam os rendi-
mentos de cada grupo. Em
2018, o rendimento médio
mensal real de todos os traba-
lhos ficou em R$ 2.234,00.
Enquanto os homens alcança-
vam R$ 2.460,00, as mulheres
não passavam de R$ 1.938,00.

Segundo o IBGE, isso indi-
ca que a proporção do rendi-
mento das mulheres em relação
ao dos homens chegou a 78,8%.

Para a gerente da PNAD,
Maria Lúcia Vieira, já é histó-
rica a questão de diferença de
rendimento entre homens e mu-
lheres. “Se manteve em 2018
na comparação com 2017. A
gente está pegando todos os
rendimentos de mulheres e ho-
mens ocupados e está vendo a
média que ainda é uns 20%
abaixo”, disse.

Cor e raça
A pesquisa indica ainda que,

em 2018, a população branca
somou 45,2% da população
ocupada. A parda era de 43,5%,
mas a preta era bem menor

(10,1%). Na comparação com
2012, a banca diminuiu 3,7 pon-
tos percentuais, ao contrário da
preta que cresceu 2,0 pontos
percentuais, e da parda com alta
de 1,3 ponto percentual.

Com rendimento médio
mensal real de todos os traba-
lhos de R$ 2.897,00,  em
2018, as pessoas brancas apre-
sentaram rendimentos 29,7%
superiores à média nacional:
R$ 2234,00.

As pessoas pardas com R$
1.659,00 eram 25,7%, e as pre-
tas com rendimento de R$
1.636,00 representavam
26,8%. Na visão de Maria Lú-
cia, esta é mais uma questão his-
tórica que se verifica com a di-
ferença de vencimentos.

“A mesma coisa em relação
à cor. A gente percebe que a po-
pulação branca tem rendimen-
tos superiores na ordem de dois
mil e poucos reais, enquanto a
população preta e parda está na
ordem de R$ 1,6 mil. Então essa
população preta e parda perce-
be, ainda, salários inferiores ao
da população branca”, afirmou.

Escolaridade
Em relação a 2012, o maior

crescimento no nível de instru-
ção deu-se no ensino superior
completo. Passou de 14,8% da
população ocupada para 20,3%
em 2018.

Neste ano, as pessoas com

ensino médio completo eram
59,3%, o que representou um
crescimento, uma vez que, no
ano anterior, tinha-se 57,4%.
Ainda no total de ocupados,
25,8% se referiam aos sem
instrução ou com ensino fun-
damental  incompleto .  Em
2017 eram 27,1%. “É um re-
flexo da distribuição de esco-
laridade da população como
um todo”, disse.

A pesquisa mostra ainda que,
em relação à escolaridade, o ní-
vel de instrução foi determinan-
te para o rendimento médio
mensal real de todos os traba-
lhos, indicando que, quanto
maior o nível de instrução, mai-
or é o rendimento.

Conforme a PNAD Contí-
nua Rendimento de Todas as
Fontes 2018, as pessoas que
não possuíam instrução recebi-
am R$ 856, o menor rendimen-
to médio registrado.

Quem tinha ensino funda-
mental completo ou o equiva-
lente, houve um valor 67,8%
maior, e alcançou R$ 1.436,00.
Mas, para o ensino superior
completo, o rendimento médio
(R$ 4.997) era, aproximada-
mente, três vezes maior dos
com ensino médio e cerca de
seis vezes para os sem instru-
ção. “A relação entre rendimen-
to do trabalho e escolaridade é
relação positiva”, completou a
pesquisadora. (Agencia Brasil)

PIB tem alta de 0,6% no trimestre
encerrado em agosto, diz FGV

O Produto Interno Bruto
(PIB), que é a soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país, teve alta de 0,6% no trimes-
tre findo em agosto deste ano,
na comparação com o trimestre
encerrado em maio. O dado é do
Monitor do PIB, divulgado na
quarta-feira (16) pela Fundação

Getulio Vargas (FGV).
Na comparação com o tri-

mestre encerrado em agosto do
ano passado, no entanto, o PIB teve
uma queda de 0,3%. Consideran-
do-se apenas o mês de agosto, o
PIB cresceu 0,9% na comparação
com julho deste ano e 0,2% em
relação a agosto de 2018.

A alta de 0,6% do trimestre
terminado em agosto na compa-
ração com o trimestre encerra-
do em maio é resultado de cres-
cimentos nos três setores pro-
dutivos: serviços (0,4%), indús-
tria (0,2%) e agropecuária
(2,4%).

Ainda neste tipo de compa-

ração, pelo lado da demanda,
houve altas de 3% na formação
bruta de capital fixo, isto é, os
investimentos, e de 0,7% no
consumo das famílias. O consu-
mo do governo recuou 0,1% e
as exportações caíram 5,2%. As
importações tiveram alta de
2,9%. (Agencia Brasil)

Rendimento médio mensal de brasileiros
mais ricos cresceu 8,4% em 2018

A faixa de 1% dos brasilei-
ros mais ricos teve aumento
real de 8,4% no rendimento
médio mensal em 2018. No
mesmo período, os 5% mais
pobres tiveram queda nos ren-
dimentos de 3,2%. Enquanto a
média mensal dos mais ricos
ficou em R$ 27 mil 744, os
mais pobres ganharam R$ 153.
Os dados fazem parte da avali-
ação dos rendimentos de todos
os tipos de trabalho e de ou-
tras fontes de pessoas residen-
tes no Brasil, incluída na Pes-
quisa Nacional por Amostra de
Domicílio Contínua (Pnad
Contínua) Rendimento de To-
das as Fontes 2018, divulgada
na quarta-feira (16) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Se o grupo for ampliado
para os 30% mais pobres, em
todos houve perdas. Além da
queda de 3,2% nos 5% mais
pobres, o grupo de 5% até 10%
caiu 1,4%. As perdas para o
grupo entre 10% e 20% foram
de 1,5%. A faixa entre 20% e
30% registrou perda de 0,8%.

“Aqueles 30% que recebi-
am os menores rendimentos,
todas as classes tiveram redu-
ção em relação a 2017 nesse
rendimento médio, todo mun-
do perdeu um pouco, disse a
gerente da Pnad, Maria Lúcia
Vieira.

Ela informou que parte des-
ses resultados é consequência
da redução de empregos na in-
dústria e na construção civil. A
analista da Coordenadoria de
Trabalho e Rendimento (Co-
ren) do IBGE, Adriana Araújo
Beringuy, afirmou que também
houve impacto de pessoal em-
pregado nas áreas de informa-
ção, telecomunicação, servi-
ços financeiros e administra-
tivos. “É um grupamento gran-
de e que historicamente sem-
pre empregou com carteira de
trabalho assinada. Essa ativida-
de perdeu bastante população
ocupada e na medida em que
contratava, era mais sem car-
teira e por conta própria. Até
os setores mais formalizados
começaram a absorver traba-
lhadores com menores rendi-

mentos”.
Adriana Beringuy destacou

o grupamento de transportes,
armazenagem e correios, onde
está incluída a participação de
motoristas de aplicativos e o
setor de alimentação, mais vol-
tado para a informalidade, com
os vendedores de quentinhas.
“Há uma recuperação da ocu-
pação com mais pessoas traba-
lhando, de fato a população
ocupada aumenta, só que a ex-
pansão vem por meio de ativi-
dades que apresentam rendi-
mentos menores”, completou.

“Continuaram no mercado de
trabalho os que estavam receben-
do mais. Quem ficava no meio
foi mandado embora e recontra-
tado sem carteira e com traba-
lho informal e rendimentos me-
nores”, concluiu Maria Lúcia.

Índice de Gini
A desigualdade fica eviden-

te também no Índice de Gini
de rendimento médio mensal
de todos os trabalhos, que
mede a concentração de uma
distribuição e que varia de zero
(perfeita igualdade) a 1 (desi-
gualdade máxima). Em 2018,
ficou em 0,509, enquanto no
ano anterior tinha sido de
0,501. Segundo a pesquisa, en-
tre 2012 e 2015 houve uma ten-
dência de redução do indica-
dor, passando de 0,508 para
0,494. Mas a partir de 2016, o
Gini voltou a aumentar para
0,501, patamar que se mante-
ve em 2017. Nesse caso, a de-
sigualdade pode piorar porque
quem recebia menos passou a
receber menos ainda.

Adriana Beringuy disse que
entre 2012 e 2015, o Brasil re-
gistrou aumento na renda do
trabalho, além de taxa de deso-
cupação baixa. “Foi a época em
que se falava que empregada
doméstica estava ficando invi-
ável, porque o salário estava
alto. O pessoal de serviços
mais básicos e comércio tam-
bém estava ganhando muito.
Teve um “boom” de carteira de
trabalho assinada, então, e des-
concentrou um pouco da renda
desse período, por meio do
mercado de trabalho. A partir

de 2016, já aparece um cená-
rio diferente”.

Composição
A pesquisa mostrou ainda

que a participação na compo-
sição do rendimento médio
mensal real domiciliar per ca-
pita , segundo o tipo de rendi-
mento relacionado a todos os
trabalhos, que é o habitualmen-
te recebido pelas pessoas de
14 anos ou mais, representava
73,9 % em 2012 e caiu para
72,4% em 2018. Com relação
a aposentadorias. subiram de
18,1% para 20,5%. Aumentou
também no rendimento obtido
com aluguel e arrendamento,
de 2,4% para 2,5%. Com pen-
são alimentícia, doação ou
mesada de não morador, o ín-
dice se manteve em 1,2%.
Houve queda também, de 4,4%
para 3,3%, em outros tipos de
rendimentos, entre eles as apli-
cações financeiras, as bolsas
de estudo, os direitos autorais
e a exploração de patentes.

Transferência de renda
Em 2018, 13,7% dos domi-

cílios particulares permanen-
tes recebiam recursos do Pro-
grama Bolsa Família. Em 2012,
o índice era maior e alcançava
15,9%. Nesse período, o ren-
dimento era de R$ 368, en-
quanto em 2018 ficou em R$
341. Adriana Beringuy disse
que não pode afirmar que esse
foi o motivo para a redução,
mas lembrou que em 2017 hou-
ve um recadastramento dos be-
neficiários, que resultou em
cortes, embora alguns tenham
sido retomados mais tarde.

O Benefício de Prestação
Continuada (BPC) era pago a
3,6% dos domicílios em 2018, o
que significa 1 ponto percentual
acima do registrado em 2012,
quando o benefício era de 696,
chegando a R$ 698 em 2018.

Para a gerente da Pnad, não
é possível relacionar o núme-
ro menor de benefícios ao au-
mento do trabalho informal.
“Não há uma procura maior por
trabalho informal. O trabalho
informal é o que se consegue.
Diante da situação do merca-

do de trabalho, as pessoas não
conseguindo um emprego com
carteira e todos os benefícios,
acabam trabalhando em ativida-
des informais ou tentando abrir
seu próprio negócio”, disse.

Maria Lúcia acrescentou
que, ao longo desse período,
entre outras atividades do tra-
balho informal, houve o regis-
tro de aumento do serviço de
alimentação e de motoristas de
aplicativos. “As pessoas preci-
sam pagar as contas, então o
emprego informal é o que se
vê que pode ser feito naquele
momento. A questão da ocupa-
ção formal ou informal não
tem relação com o recebimen-
to do Bolsa Família, porque
pode haver um trabalhador for-
mal que recebe com carteira e a
família recebe o programa. Por
que? Porque tem tantos filhos
que na hora em que faz a conta
ele acaba se tornando alguém
que pode receber o programa. O
fato de estar ocupado ou não
nada tem a ver com receber ou
não o programa”, afirmou.

Ela lembrou que uma pes-
soa com trabalho informal não
declara os rendimentos e pode
ter mais facilidade para se en-
caixar nos critérios para o re-
cebimento do Bolsa Família.
“Quem tem carteira, tem o ren-
dimento declarado, e quem
está informalmente, não neces-
sariamente declara aquele ren-
dimento. Então acaba podendo
conseguir um programa com
mais facilidade”.

A gerente chamou a atenção
também para o fato de as famí-
lias que recebem esses auxíli-
os terem rendimento muito
menor, de fato, do que as fa-
mílias em que ninguém recebe
o auxílio. “É cerca de um quin-
to do rendimento, enquanto as
famílias que têm, pelo menos,
um morador que recebe a Bol-
sa Família de 300 e poucos re-
ais, as famílias que não rece-
bem, que não têm ninguém re-
cebendo o programa, é de qua-
se R$ 1,5 mil. É uma diferen-
ça muito grande, e a gente vê
essa diferença até na estrutura
do domicílio. No acesso aos
serviços e nos bens que têm”,
afirmou. (Agencia Brasil)
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Os ministros Luís Roberto
Barroso e Luiz Fux, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), pa-
raram  na quarta-feira (16), an-
tes da sessão plenária, para falar
com jornalistas em defesa do
cumprimento de pena após con-
denação em segunda instância da
Justiça. O julgamento do tema
está marcado para esta quinta-
feira (17).

Para Barroso, uma mudança
de entendimento para permitir a
prisão somente após o fim de
todos os recursos em instâncias
superiores beneficiaria somen-
te os criminosos de colarinho
branco, sem surtir efeitos para
os demais presos.

“Os que são criminosos vio-
lentos, em muitos casos se jus-
tificará a manutenção da prisão
preventiva. Portanto, no fundo,
no fundo, o que você vai favore-
cer são os criminosos de cola-
rinho branco e os corruptos”,
disse ele.

Já para Fux, representaria
“realmente um retrocesso se
essa jurisprudência for modifi-
cada”. Ele acrescentou que o
cumprimento de pena após o se-
gundo grau “segue os padrões
internacionais”.

“Estamos adotando um pre-
cedente e temos de seguir essa
regra. E estamos seguindo paí-
ses como Estados Unidos, Ca-

nadá, França, Alemanha, Portu-
gal, Espanha e demais países do
mundo”, disse Fux.

“O direito hoje, dependendo
das soluções que se adota, ele
gera comportamentos na popu-
lação. Se o direito é muito fle-
xível, as pessoas tendem a não
cumpri-lo. Se o direito é um
pouco mais rígido as pessoas
alimentam que o Estado está dis-
posto a punir e pensam duas ve-
zes antes de delinquir”, acres-
centou Fux.

Barroso, por sua vez, lem-
brou que até 2009 o entendimen-
to do Supremo foi sempre no
sentido de permitir a execução de
pena após a condenação em se-
gunda instância, e que isso mu-
dou entre 2009 e 2016 somente
quando “o direito penal chegou
ao andar de cima”, avaliou. 

Julgamento
Na segunda-feira (14), o pre-

sidente do STF, Dias Toffoli,
marcou para a sessão de quin-
ta (17) o julgamento de três
Ações Declaratórias de Consti-
tucionalidade (ADC´s), relatadas
pelo ministro Marco Aurélio
Mello, que tratam do assunto.

Toffoli marcou o julgamen-
to com pouco tempo de antece-
dência alegando questões de se-
gurança, uma vez que o tema
atrai grande atenção por ter o

potencial de afetar a situação de
condenados na Lava Jato, inclu-
indo o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.

No ano passado, Toffoli ha-
via marcado o julgamento das
ações para 10 de abril, mas aca-
bou retirando-as de pauta na se-
mana anterior a pedido da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB),
autora de uma das ADC´s. Os
autores das outras duas ações são
os partidos PCdoB e o antigo
PEN, atual Patriota.

A questão gira em torno de
saber até onde vigora a presun-
ção de inocência prevista na
Constituição, se até a condena-
ção em segunda instância ou se
até o chamado trânsito em jul-
gado, quando não cabem mais
recursos sequer nos tribunais
superiores, em Brasília. 

Controvérsia
O assunto é polêmico den-

tro do próprio Supremo, onde já
foi levado ao menos quatro ve-
zes a plenário desde 2016. Nes-
ses julgamentos, prevaleceu o
entendimento pela prisão em
segunda instância, mas sempre
em situações específicas ou
provisórias, sem o estabeleci-
mento de uma posição definiti-
va de mérito.      

Entre os ministros, Marco
Aurélio, Ricardo Lewandowski

e Celso de Mello se posicionam
claramente contra o cumpri-
mento de pena após a segunda
instância, por considerarem que
a presunção de inocência não
pode ser relativizada, devendo-
se aguardar assim todo o trânsi-
to em julgado da sentença con-
denatória para que alguém pos-
sa ser considerado culpado. 

Na corrente contrária, mi-
nistros como Alexandre de Mo-
raes, Luís Roberto Barroso, Luiz
Fux, Cármen Lúcia e Edson Fa-
chin, relator da Lava Jato no Su-
premo, posicionam-se a favor da
prisão após segunda instância,
por considerar que a presunção
de inocência perdura somente
até a segunda condenação, uma
vez que dali em diante, nos tri-
bunais superiores, não se volta a
examinar provas, mas somente
se analisa eventuais nulidades
processuais. 

Ministros como Gilmar
Mendes, Dias Toffoli e Rosa
Weber mostraram-se, no passa-
do, mais flexíveis, tendo votado
em diferentes direções ao longo
do tempo ou sugerido vias inter-
mediárias, em que seria preciso
aguardar, por exemplo, o julga-
mento da condenação no Superi-
or Tribunal de Justiça (STJ), tida
como terceira instância, para que
um condenado pudesse começar
a cumprir pena. (Agencia Brasil)

O presidente Jair Bolsona-
ro assinou  na quinta-feira (16)
a Medida Provisória (MP) do
Contribuinte Legal, que visa à
regularização e resolução de
conflitos fiscais entre a admi-
nistração federal e os contri-
buintes devedores da União. “É
mais uma medida que visa a
atender os anseios de muitos,
não só quem tem alguma dívi-
da, bem como quem queira
empreender”, disse o presiden-
te, durante cerimônia no Palá-
cio do Planalto.

Segundo Bolsonaro, além
de “dar uma segunda chance a
quem não deu certo no passa-
do e tem uma dívida grande”, a
MP está “ajudando muito ma-
gistrados pelo Brasil que têm
sobre sua mesa uma quantida-
de enorme de processos que
tratam de natureza tributária”.
Para o presidente, o governo
está deixando de ser “socialis-
ta na economia”, ficando mais
enxuto, e deixando o ambiente
de negócios mais leve e mais
empreendedor.

“Há uma interferência
enorme por parte do Estado
em cima de quem produz, e
nós não podemos olhar para
o contribuinte, [para] quem
produz, e termos uma ideia de
que ali tem apenas uma fonte
de renda para nós”, disse, ape-
lidando a medida de MP da
Segunda Chance.

De acordo com o Ministé-
rio da Economia, a MP priori-
za as soluções negociadas e
busca a redução de litígios e,
com isso, pode auxiliar na re-
gularização de 1,9 milhão de
devedores, com débitos que
somam R$ 1,4 trilhão, e encer-
rar centenas de milhares de
processos que envolvem mais
de R$ 640 bilhões.

Novo mecanismo
O procurador-geral da Fa-

zenda Nacional, José Levi, ex-
plicou que a MP regulamenta a
transação tributária, prevista no
Artigo 171 do Código Tributá-
rio Nacional (Lei nº 5.172, de
1966). O mecanismo, segun-
do Levi, é uma alternativa
fiscalmente justa à prática de
parcelamentos especiais (Re-
fis), “comprovadamente ine-
ficientes, porque beneficiam
contribuintes perfeitamente
viáveis, em plenas condições de
cumprimento das obrigações
tributárias”.

“Por outro lado, esses mes-
mos parcelamentos, esses Re-
fis, não atendem a contento
contribuintes em situação eco-
nômico-financeira verdadeira-
mente degradada”, disse.

Segundo Levi, o Refis é
simplesmente um parcelamen-
to, já a transação tributária terá
uma segmentação qualitativa
dos devedores, com critérios
diferenciados. Neste contexto,
observando os princípios da
isonomia e transparência, a MP
prevê que a concessão de be-
nefícios fiscais apenas se dará
nos casos de comprovada ne-
cessidade e mediante avaliação
individual da capacidade contri-

Bolsonaro assina MP para
solucionar conflitos entre

União e devedores
butiva do devedor.

Para o secretário Especial
de Fazenda, Waldery Rodri-
gues, que a medida deve impac-
tar positivamente o orçamen-
to de 2019, mas o impacto
será mais forte em 2020. O
Projeto de Lei Orçamentária
Anual (PLOA) para 2020, en-
caminhado ao Congresso Na-
cional em 30 de agosto, diz
que R$ 89 milhões precisam
ser recompostos e, segundo
o secretário, a MP do Contri-
buinte Legal já é um dos me-
canismos adotado pelo gover-
no para essa recomposição.

Tipos de transação
As transações tributárias

envolvem duas modalidades:
transações na cobrança da dí-
vida ativa e transações no con-
tencioso tributário.

As transações na cobrança
da dívida ativa são para contri-
buintes classificados como C
ou D na Dívida Ativa da União,
aqueles que têm dívidas irrecu-
peráveis ou de difícil recupe-
ração, como de empresas fa-
lidas ou sem patrimônio, por
exemplo. Essa modalidade
visa a contribuintes que não
tenham praticado atos fraudu-
lentos ou de concorrência
desleal, que reconheçam ex-
pressamente o débito junto à
União e que não tenham ali-
enado bens ou direitos, sem
prévia comunicação ao fisco,
quando exigido por lei.

De acordo com o Ministé-
rio da Economia, os descontos
desse tipo de transação serão
de até 50% sobre o total da dí-
vida, podendo aumentar para
até 70% no caso de pessoas
físicas, micro ou pequenas
empresas. O pagamento deve-
rá ser em até 84 meses, poden-
do aumentar para 100 meses,
e haverá a possibilidade de con-
cessão de moratória (carência
para início dos pagamentos).
Os descontos ocorrem apenas
sobre as parcelas acessórias
(juros, multas, encargos), não
atingindo o valor principal da
dívida, e não abrangem multas
criminais ou decorrentes de
fraudes fiscais.

Já as transações no conten-
cioso tributário, que abrangem
processos na Justiça ou no
Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf), sem-
pre envolverão concessões
recíprocas entre as partes e
abrangem dívidas cujas con-
trovérsias jurídicas são con-
sideradas relevantes e dissemi-
nadas, fruto da complexidade
tributária.

Nesse caso, o governo vai
lançar editais que poderão pre-
ver os descontos e prazo de até
84 meses para pagamento. De
acordo com a pasta da Econo-
mia, os editais trarão as teses
abrangidas pelas transações no
contencioso tributário e as
condições para adesão. Entre-
tanto, eles não poderão contra-
riar decisão judicial definitiva,
nem autorizarão a restituição
de valores já pagos ou compen-
sados. (Agencia Brasil)

Indenização por desastre com
barragens não é renda, define projeto
Indenizações recebidas por

vítimas de desastres com bar-
ragens não devem ser contabi-
lizadas como renda pelo gover-
no. É o que estabelece o Pro-
jeto de Lei (PL) 4.034/2019,
aprovado em turno suplemen-
tar na quarta-feira (16) pela
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) do Senado.

O texto impede que famíli-
as indenizadas sejam excluídas
de programas sociais como o
Bolsa Família e o Benefício de
Prestação Continuada (BPC).
Como é terminativo, se não
houver apresentação de recur-
so para votação no plenário do
Senado, o projeto segue para a

Câmara dos Deputados.
O texto – resultado da Co-

missão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) de Brumadinho – é
um substitutivo aprovado em
setembro pela Comissão de
Assuntos Sociais (CAS) e aca-
tado pelo relator na CCJ, se-
nador Rodrigo Pacheco (DEM-
MG). O ajuste é para que as
novas regras sejam incluídas
diretamente nas leis que regem
o BPC (8.742, de 1993) e o
Bolsa Família (10.836, de
2004).

Pelo projeto, qualquer in-
denização ou auxílio recebidos
em decorrência de danos ma-
teriais e morais por conta de

rompimentos e colapsos de
barragens não será considera-
do renda para efeito de inscri-
ção no Cadastro Único do Mi-
nistério da Cidadania, que ori-
enta a distribuição de benefí-
cios sociais e assistenciais.
Dessa forma, o recebimento
de valores como BPC ou Bol-
sa Família não será interrom-
pido mesmo que a soma da ren-
da regular e da indenização ul-
trapasse a faixa máxima previs-
ta para cada programa.

Famílias carentes afetadas
pelo rompimento da barragem
de Brumadinho, em janeiro
deste ano, receberam compen-
sação financeira da minerado-

ra Vale S.A e do governo fede-
ral — o auxílio pecuniário
emergencial, no valor único de
R$ 600. Porém, ao serem re-
cadastradas em programas as-
sistenciais, enfrentaram difi-
culdades para manter os bene-
fícios, por terem ficado cir-
cunstancialmente acima da fai-
xa de renda elegível para o Bol-
sa Família e o BPC.

Durante a discussão da
matéria, o senador Antonio
Anastasia (PSDB-MG), autor
da proposta, disse que o tex-
to é uma “questão de justiça”
com os cidadãos afetados por
tragédias desse tipo. (Agen-
cia Brasil)

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP

Data do leilão: 06/11/2019 - A partir das 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula JCESP 428 estabelecido a Rua Araci,
162, COLINAS DE INHANDJARA, Itupeva/SP, telefone 11932854559, faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA , venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70
de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no
dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas
hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vist a, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal
20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de
08 (oito) dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de
poupança do dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado
além da comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores,
sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED:A01971 - CONTRATO: 103574167960-2 - EMPRESA GEST ORA DE ATIVOS -
EMGEA - AGENCIA: 0357 - TABOAO DA SERRA
CELSO CRUZ LOMBARDI, Brasileiro(A), Comerciante, CPF 085.823.608-78, CI
3.045.279/SP, Casado(a) com NEIDE TRIGNANI CRUZ, Brasileiro(A), Comerciante,
CPF 274.852.378-45 CI: 7.759.923-8/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento nº 53, localizado no 5º andar do Edifício
Edimburgo (Bloco 5), integrante do empreendimento imobiliário denominado
Condomínio Grã-Bretanha, situado na Rua Eulo Maroni, 170, cabendo-lhe o direito
a uma vaga para veículo de passeio, de forma indeterminada, sem auxílio de
manobrista, com todas as suas instalações, benfeitorias e acessórios.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 16.303,70
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 311.000,00

SÃO PAULO, 09/10/2019
ARY ANDRE NETO

17 - 22/10 - 06/11/2019

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

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

Contrato: 1.1816.4118.432-6- SED: 10323/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PIRATINI
DEVEDOR(ES): CELIA RODRIGUES ROSA DA SILVA, BRASILEIRA, CASADA,
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RG: 8.891.055, CPF: 003.417.868-61. Imóvel sito à:
PRAÇA ALMIRANTE PENA BOTTO, Nº 5, AP 42, LOCALIZADO NO 5º PAVIMENTO
OU 3º ANDAR DO BLOCO 09, CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA RICA, NO SITIO DO
MATO DO COXO, BAIRRO JABACAGUERA OU RIO BONITO, 32º SUBDISTRITO
CAPELA DO SOCORRO, SÃO PAULO/SP. Com 1 vaga indeterminada no
estacionamento.

São Paulo, 15/10/2019.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP

Agente Fiduciário

15, 16 e 17/10/2019
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos
termos da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo,
para ciência de que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº
8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas
complementares do S.F.H., a promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S)
que oneram os imóveis descritos a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de
17/10/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED: B50547 -  CONTRATO: 1181641231529 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1598 - AG GUARAPIRANGA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA PHILIPE DE VITRY, N° 68, APARTAMENTO 43, 4° ANDAR
OU 5° PAVIMENTO, BLOCO D, CONDOMINIO DRACENA , JARDIM SANTA JOSEFINA , NO
32° SUBDISTRITO, CAPELA DO SOCORRO , SÃO PAULO - SP. CABENDO -LHE DIREITO
A UMA VAGA DE GARAGEM INDETERMINADA NO ESTACIONAMENTO DESCOBERTO .

LUZIA YONEKO OGAWA, BRASILEIRA, SECRETARIA , CPF: 012.203.338-83, CI:
14351324 SSP SOLTEIRO(A)

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

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

                     17 - 18 - 21/10/2019
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP

Data do leilão: 06/11/2019 - A partir das 12:00 HORAS
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
COLINAS DE INHANDJARA, Itupeva/SP, telefone 11932854559, faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do FIDUCIAL DIST. TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS LTDA , venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e
Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/
70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08 (oito)
dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de poupança do
dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da comissão legal
do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED:B37497 - CONTRATO: 3181640531201 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - AGENCIA: 1816 - GRANJA JULIETA
NEUSA MARIA ROGERIO, Brasileiro(A), Industriaria, CPF 939.691.988-87, CI
9.675.585-4 SSP/SP, Solteiro(a) e cônjuge, se casado(a) estiver. NICOLA MONTERISI,
Brasileiro, Autonomo, CPF 861.763.318-20, CI: 8.662.468-SP, Casado(a) COM MARIA
APARECIDA BONALDI MONTERISI, Brasileiro, Do lar, CPF 9861.763.318-20, CI:
11.564.150 SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento nº 24 do tipo C, localizado no segundo
pavimento ou andar do prédio 10A do tipo D, designado Edificio Hungria, do bloco 10,
integrante do conjunto denominado Condomínio Residencial Nações Unidas, situado à
Avenida Senador Teotonio Vilela, esquina com a Avenida Dona Belmira Marin, no Sitio
Parelheiros, bairro do Rio Bonito, com todas as suas instalações, benfeitorias e
acessórios.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 219.056,93
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 252.000,00

SÃO PAULO, 09/10/2019
ARY ANDRE NETO

17 - 22/10 - 06/11/2019

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

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

Contrato: 1.1816.4122.008-0 - SED: 450 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): JORGE DE SOUZA MOURAO, BRASILEIRO, TECNICO DE
LABORATORIO, RG: 13.271.160-SP, CPF: 050.998.128-30, CASADO SOB O REGIME
DA COMUNHÃO P ARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77 COM
APARECIDA CRISTINA SARABIA MOURÃO, BRASILEIRA, DO LAR, RG: 12.612.103-
SP, CPF 012.937.808-98 E MARCIA REGINA LUIZE SARABIA, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, MAIOR, SECRETARIA, RG: 18.437.901-SP, CPF: 091.326.738-41. Imóvel
sito à: ESTRADA DO CAMPO LIMPO Nº 5.733, AP 24-B, LOCALIZADO NO 2º ANDAR
DO EDIFICIO RIO IGUAÇU, BLOCO I DO CONJUNTO NOVO PIRAJUSSARA,
BAIRRO DE CAMPO LIMPO, 29º SUBDISTRITO SANTO AMARO  SÃO PAULO/SP.
Com direito ao uso de um local indeterminado para estacionamento de automóvel de
passeio.

São Paulo, 15/10/2019.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP

Agente Fiduciário

15, 16 e 17/10/2019
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1029603- 
10.2014.8.26.0100 (USUC 402) 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) Dante 
Robusto Giorgi; Maristella de Góis Artigas Giorgi ou Maristella de Góes Artigas Giorgi; Miguel Leuzzi; Orlando Lillo Giorgi ou 
Orlando Giorgi; herdeiros de Maria de Lourdes Pinto Lima Giorgi, a saber: Orlando José Giorgi, Maria Benita Salgueiro Gomes 
Giorgi; herdeiro de Annita Rotondi ou Annita Rotondi Giorgi ou Anita Rotindi Giorgi, a saber: Rafael Rotondi Giorgi Perez; Espólio 
de Jorge Francisco Giorgi ou Jorge Giorgi, na pessoa do inventariante Luiz Felipe Giorgi Pedrosa; Ana Maria de Medeiros Giorgi 
ou Anna Maria de Medeiros Giorgi; Jorge Francisco Giorgi Junior; Elza de Souza Nazareth Giorgi, Fernando Artigas Giorgi; 
Adriana Giorgi Costa, Ana Paula de Souza Queiroz Giorgi, Anna Beatriz Gonzales Giorgi, Cynira Salvarani Soares, Fermino 
Emílio Boschilia, Laerte Moreno Carrenho, Maria Cristina Giorgi Pires Castanho, Marina Gonzales Giorgi, Wanda Ginciene, 
Espólio de Lina de Medeiros Giorgi Pedrosa e Espólio de Luiz Fernando Lisboa Pedrosa, na pessoa do inventariante Rodolpho 
José Giorgi; Espólio de Marta Lucia Rotondi Giorgi e Espólio de Jorge Francisco Giorgi Júnior, na pessoa do inventariante 

Freitas, Francisca da Costa Freitas, Sidnei 
Moisés Alves, Antonio Sabion Filho, Maria das Graças Feliciano Sabion, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Airton José Bueno Correa e 
Rossana Conceição Joaquim Correa, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Rua Engenheiro João de Massé, nº 184 - Jardim Yara, 21º Subdistrito Saúde - São Paulo SP, com área de 276,14 
m², contribuinte nº 157.196.0098-0, sendo que, atualmente, no terreno usucapiendo, achamse edificados, 2 (dois) prédios (casas) 
geminados, de uso residencial, e que levam os números 180 e 186. A casa de nº 180, acha-se cadastrada na PMSP sob nº 
157.196.0160-1, ostentando 168 m² de área construída e 139 m² de terreno. A casa de nº 186, achase cadastrada na PMSP sob 
nº 157.196.0161-8, ostentando 166 m² de área construída e 138 m² de terreno, 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.                                   [16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1021692-68.2019.8.26.0100 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Despesas Condominiais Exequente: Condomínio Sampa Executado: Fatima Maria Evangelista
dos Santos Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1021692-68.2019.8.26.0100. O Dr. Guilherme
Santini Teodoro, Juiz de Direito da 30ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a FÁTIMA MARIA EVANGELISTA
DOS SANTOS (RG nº 47.134.695-0 – SSP/MA e CPF/MF nº 768.846.948-15) que CONDOMÍNIO SAMPA
lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 3.087,87, referente ao não
pagamento das despesas condominiais. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que
em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será
reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja
feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 08 de outubro de 2019. 16 e 17/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 0017476-34.2018.8.26.0224 Classe: Assunto: Cumprimento
de Sentença - Condomínio Exequente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATUA GUARULHOS Executado:
ROBERT FRANÇA DO NASCIMENTO EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0017476-34.2018.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de
São Paulo, Dr(a). Ricardo Felicio Scaff, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROBERT FRANÇA DO
NASCIMENTO, Brasileiro, Casado, RG 44263903, CPF 284.507.338-04, JANAINA DE JESUS MIRANDA,
Brasileiro, Casada, RG 44263903, CPF 305.511.828-65. Pela presente, ficam Vossa Senhoria INTIMADOS
acerca dos bloqueios de ativos financeiros via BACENJUD, nos valores de R$ 638,09, em conta do Banco
do Brasil e Banco Santander na data de 11/07/2019. Encontrando-se os requeridos em lugar incerto e não
sabido, expediu-se o presente, por meio da qual fica a mesma devidamente intimada da penhora realizada, bem
como advertidos de que terão o prazo de cinco (05) dias, contados do esgotamento do prazo de vinte (20) dias
do presente edital, para apresentar impugnação. Será o presente edital, publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 26 de setembro de 2019. 16 e 17/10

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 0009941-51.2012.8.26.0002. O Dr. Claudio Salvetti D’Angelo,
Juiz de Direito 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, etc... Faz saber a ARLINDO VIEIRA
SANTOS (CPF/MF sob nº 157.470.888-07) que IVESS COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA lhes ajuizou uma
Ação Monitória para cobrança da quantia de R$ 4.726,22, representado pelas DUPLICATAS MERCANTIS.
Estando o réu em lugar ignorado, expede-se o presente edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra,
pague o débito (acrescido de 5% de honorários advocatícios e isenção de custas) ou ofereça embargos. 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, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 26/
10/17. 16 e 17/10

EDITAL DE CITAÇÃO - 2ª Vara de Registros Públicos EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1084592-92.2016.8.26.0100 O MM. Juiz de
Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Mario Massanori
Fujita, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALFREDO GALANTE ALENCAR ARANHA, alcides dutra e
margarida migliari dutra (146.350.228-11), +jose dutra e dina de souza dutra (035.047.788-49), MAG SEGUR
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. ME - 10.452.314/0001-89, de fato: alberto luiz alves - 143.082.698-30,
ou quem no imovel residir, de fato: luara santos alves - 435.111.788-51, ou quem no imovel residir, tab:
macedonio pereira bispo (535.372.978-15) e hilda gonçalves pereira, tab: imobiliaria itororo LTDA - 47.465.760/
0001-38, de fato: cleonaldo aurelio pires, ou quem no imovel residir e de fato: leandro pereira silvestre, ou
quem no imovel residir, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que Reginaldo Azevedo ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de
domínio do imóvel situado à Rua Dr. José Gravonsky, nº 421, Bairro Jardim Lajeado, São Paulo/SP, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J - 16 e 17/10

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digit al nº: 1028853-14.2014.8.26.0001 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Condomínio em Edifício Requerente: Condomínio Edifício Varanda Tremembé Requerido:
Rubem José dos Santos Junior EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1028853-
14.2014.8.26.0001 A MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São
Paulo, Dra. Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JANAINA XAVIER DE
ANDRADE DOS SANTOS, RG n.º 25.863.011-1 SSP/SP, CPF/MF n.º 254.345.298-20 que CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO VARANDA TREMEMBÉ, lhe ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA, objetivando o recebimento da
quantia de R$ 1.409,76 (atualizado até julho/2014), referente ao não pagamento das despesas condominiais
do imóvel situado na Av. Cel. Sezefredo Fagundes, nº 665/797, Bloco 2, apto. 64. Estando a ré em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15
dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de outubro de 2019. 16 e 17/10
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SARAIVA LIVREIROS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 60.500.139/0001-26

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) que se realizará no dia 31 de 
outubro de 2019, às 11h, na sede da Companhia, localizada na Rua Henrique Schaumann, 270, 5º andar, Pinheiros, São Paulo/
SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) aumento do valor do capital autorizado da Companhia e consequente 
alteração do artigo 8º do Estatuto Social; e (ii) inclusão de regra estatutária conferindo poderes ao Conselho de Administração 
da Companhia para, dentro do limite do capital autorizado, emitir bônus de subscrição. Informações Gerais: 1. A participação 
do Acionista poderá ser (i) pessoal ou (ii) por procurador devidamente constituído, de acordo com o previsto na Instrução CVM 
nº 481/09, conforme alterada. 2. Poderão participar da AGE ora convocada os acionistas titulares de ações de emissão da 
Companhia, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável 
pelos serviços de ações escriturais da Companhia, e/ou agente de custódia, consoante o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Os 
acionistas deverão se apresentar antes do horário previsto para o início da AGE, conforme indicado neste Edital de Convocação, 
portando os seguintes documentos: - Acionistas Pessoas Físicas: documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH ou, 
ainda, carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas); e comprovante da titularidade das ações de emissão da 
Companhia, devidamente atualizado, expedido por instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia após a data de 
28 de outubro de 2019; - Acionistas Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e 
da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); documento 
de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); e comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia, 
devidamente atualizado, expedido por instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia após a data de 28 de outubro 
de 2019; - Fundos de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social 
do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/
ou procuração); documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); e comprovante da titularidade das ações de 
emissão da Companhia, devidamente atualizado, expedido por instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia após 
a data de 28 de outubro de 2019. 3. Estão disponíveis, na sede da Companhia e no endereço eletrônico da Companhia (www.
saraivari.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), para consulta dos 
acionistas, cópias dos documentos a serem discutidos na AGE, bem como aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009. 
São Paulo, 15 de outubro de 2019. Jorge Eduardo Saraiva - Presidente do Conselho de Administração. (16, 17 e 18/10/2019) 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0213550-54.2009.8.26.0005 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) OLIVER PEREIRA GOMES,
Brasileiro, Casado, RG 12289170-3, CPF 012.704.298-92, com endereço à Rua Marambaia, 435, Casa
Verde, CEP 02513-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Financeira
Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, e encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO , por EDITAL, do bloqueio no valor de R$ 5.399,56 junto ao Banco do Brasil
e no valor de R$ 229,23 junto ao Banco Itaú Unibanco S/A através do Sistema Bacen Jud (fls. 308) e para
querendo se manifestar no prazo de cinco dias. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei.

J - 16 e 17/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE DIAS. Autos n. 0194744-79.2006.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 11ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
CLAUDIA CAPUTO BEVILACQUA VIEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem ou tomarem
conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO do Sr. JOSE DE OLIVEIRA, CPF 004.791.521-87, expedido
com prazo de vinte dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processam-se os autos em epígrafe que
lhes move ELIANE MARIA CUSTODIO. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, do pedido efetuado pela autora, a fim de incluir a garagem
matriculada sob n. 46.502 do 7º Cartório de Registro de Imóveis desta Capital como aditamento à partilha dos
bens do casal, que foi omitida na partilha original. Decorrido o prazo previsto no edital, o réu tem cinco dias
para manifestação. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. J - 17/10

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 20 DIAS PROCESSO nº 0013592-07.2011.8.26.0009 O  Dr. LUIZ FERNANDO
RODRIGUES GUERRA, Juiz  da 38ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP. Faz Saber a corré Maria Eugenia
Romaska Correia, que Jeferson Ferreira Martins , Monitória, p/ o recebimento de R$ 537.928,20 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,
proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial e efetuar o pagamento de honorários
advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa ou apresentar embargos ao mandado monitório, nos
termos do artigo 701 do CPC. Não sendo apresentado os embargos, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

J - 17 e 18/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.  PROCESSO 0028210-91.2019.8.26.0100. O Dr. Tom
Alexandre Brandão, Juiz 2ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP. Faz Saber a CLAUDIO JOSÉ ROCHA,
portador da cédula de identidade RG nº 1.451.780-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 331.529.778-91 e sua
esposa INAMAR ROCHA, que CONDOMINIO GARAGEM AUTOMATICA DA LUZ, inscrito no CNPJ sob
nº 53.819.082/0001-67, lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum Cível (Liquidação / Cumprimento /
Execução), julgada procedente, ora em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Estando os réus em
lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias úteis supra,
pague o débito de R$ 69.419,54  a ser atualizado, sob pena de multa de 10%, além de honorários advocatícios,
também de 10% (art. 523, § 1º, do CPC), bem como penhora e avaliação de bens. Será o presente edital, afixado
e publicado na forma da lei. J - 17 e 18/10

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1068633-52.2014.8.26.0100 (USUC 871) 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) Abilio da Silva Pereira, Carmen Garrido Ferreira, Mauricio Ferreira
Queiroz, Eloísa Setubal Queiroz, Maggi Bussolitti, Isabel Padilha Bussolitti, Maria Vicentina Campos Calda,
João Edudóxio Salles Filho, Aristóteles de Luca, Olga Bellochio de Luca, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Sérgio Ricardo Montanini e Rosemeire de Souza Montanini ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Rodeio, nº 800, 248 F, 248 G Vila Aricanduva,
38º Subdistrito Vila Matilde - São Paulo SP, com área de 300,00 m², contribuinte nº 057.051.0020-5, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem
o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J - 17 e 18/10
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022869-15.2015.8.26.0001 A MMª. Juiza de 
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Gislaine Maria de Oliveira 
Conrado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Paulo Cezar Vicente - Me, CNPJ 15.112.825/0001-75, na 
pessoa de seu representante legal, que Minerva S.A. ajuizou execução de título extrajudicial objetivando a 
cobrança de R$ 2.763,83 (atualizada até junho/2017), referente ao inadimplemento do título nº 575477/1, 
no valor de R$ 1.496,66, vencido em 30/06/2014. Estando o executado em local ignorado, foi deferida 

caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas 
 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de agosto de 2019.                 B - 16 e 17

1ª Vara De Falências E Recuperações Judiciais - Foro Central Cível– Estado De São Paulo –  Edital – Convocação De
Credores – Prazo 15 Dias (Artigo 52º, § 1º Da Lei 11.101/2005) Expedido Nos Autos Da Recuperação Judicial De Abp
Confecções Ltda. - Em Recuperação Judicial, Bow Comex Comercial Eireli - Em Recuperação Judicial, Mbt Comercial
Ltda - Em Recuperação Judicial, Pba Locação De Trajes A Rigor Ltda Epp - Em Recuperação Judicial, Tux Comércio
De Roupas Eireli - Em Recuperação Judicial E Wts Comércio De Trajes Eireli Epp - Em Recuperação Judicial – Processo
N° 1068277-81.2019.8.26.0100 – O Doutor Joao De Oliveira Rodrigues Filho, Mm. Juíz De Direito Da 1ª Vara De
Falências E Recuperações Judiciais - Foro Central Cível– Estado De São Paulo, Na Forma Da Lei, Etc. Faz Saber Que,
Por Parte Das Empresas Abp Confecções Ltda - Epp, Cnpj 03.033.044/0001-06, Bow Comex Comercial Eireli, Cnpj
12.543.684/0001-57, Mbt Comercial Ltda, Cnpj 03.766.221/0001-63, Pba Locação De Trajes A Rigor Ltda - Epp,
Cnpj 05.520.456/0001-04, Tux Comércio De Roupas Eireli, Cnpj 21.137.568/0001-29 E Wts Comércio De Trajes Eireli
- Epp, Cnpj 28.446.632/0001-00, Fora Requerido Os Benefícios De Recuperação Judicial, Na Forma Da Lei 11.101/
2005, Tendo Por Objetivo V iabilizar A Superação Da Crise Econômico-Financeira Do Grupo Econômico, A Fim De Permitir
A Manutenção Da Fonte Produtora, Do Emprego Dos Trabalhadores E Dos Interesses Dos Credores, Promovendo
Assim, A Preservação Da Empresa, Sua Função Social E O Estímulo À Atividade Econômica (Art. 47, Da Lei 11.101/
2005). Nos Termos Do Art. 52 Da Lei 11.101/05, Em 21.08.2019, Foi Proferida Decisão Que Deferiu O Processamento
Do Pedido De Recuperação Judicial Do Grupo Abp, Vez Que O Pedido Foi Instruído Com Prova Do Atendimento Aos
Requisitos Do Art. 48 E Com Os Documentos Relacionados No Art. 51, Ambos Da Lei Nº 11.101/2005, Determinando
O Seguinte:  1) Como Administrador Judicial (Art. 52, I, E Art. 64) Nomeio Daniela Tapxure Severino, Oab/Sp 187.371,
Com Endereço Na Av. Liberdade, 65, Cj. 207/208, Liberdade, Cep 01503-000, São Paulo/Sp. [...] O Edital Completo,
Contendo A Íntegra Da Relação De Credores Das Recuperandas, Está Juntado Às Fls. 1037/1053 Do Processo N°
1068277-81.2019.8.26.0100, O Qual Poderá Ser Acessado Através Do Site Do Tribunal De Justiça De São Paulo.
O Prazo Para Habilitações Ou Divergências Aos Créditos Relacionados (Pela Devedora) É De 15 (Quinze) Dias A Contar
Da Publicação Do Respectivo Edital (Lrf, Art. 7º, § 1º). Eventuais Habilitações Ou Divergências Quanto Aos Créditos
Relacionados Pela Devedora (Art. 7º, § 1º), Que São Dirigidas Ao Administrador Judicial, Deverão Ser Digitalizadas E
Encaminhadas Diretamente Ao Administrador Judicial, Somente Através Do E-Mail Rjgrupoabp@Gmail.Com, Criado
Especificamente Para Este Fim E Informado No Edital A Ser Publicado. Faz Saber, Finalmente, Que Fica Marcado O
Prazo De 15 (Quinze) Dias Para Que Os Credores Não Relacionados À Lista Acima Mencionada Declarem Seus
Créditos, Ou Ainda, Aqueles Acima Relacionados Apresentem Divergências, Nos Termos Do Artigo 7º, § 1º, Lei 11.101/
05, Devendo As Petições Serem Enviadas Diretamente À Administradora Judicial Nomeado Daniela Tapxure Severino,
Oab/Sp 187.371, Com Endereço Na Av. Liberdade, 65, Cj. 207/208, Liberdade, Cep 01503-000, São Paulo/Sp. E
Para Que Produza Seus Efeitos De Direito, Será O Presente Edital Afixado E Publicado Na Forma Da Lei E Que O Inteiro
Teor Do Processo Digital Em Referência Pode Ser Acessado Por Meio Do Sitio Eletrônico Http://Www.Tjsp.Jus.Br. Nada
Mais. Dado E Passado Nesta Cidade De São Paulo. K-17/10

Guassupi Participações S.A.  –  CNPJ nº 33.572.572/0001-02  –  NIRE 3530053591-0
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26/09/2019

Local e Hora: na sede da “Companhia”, localizada na Rua Ferreira de Araújo, 186, conjunto 710, parte, CEP 05428-000, cidade de 
São Paulo, SP, às 10h00 (dez horas). Mesa: Sr. Edson Luiz Diegoli, Presidente. Sr. Jediel Lima da Rocha, Secretário. Convocação: 
independente de convocação nos termos do permissivo legal constante do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, con-
forme posteriormente alterada (“Lei das S.A.”). Presença: acionistas presentes titulares da totalidade das ações representativas 
do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas”. Ordem do Dia: deliberar sobre 
(i) aumento de capital da Companhia, mediante conferência de créditos ao capital social; e (ii) alteração do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia. Deliberações: por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto, sem qualquer 
reserva, ressalva, oposição ou protestos dos presentes, foram adotadas as seguintes deliberações. 1. Aumentar o capital social de 
R$ 39.407.582,17 para R$ 49.247.582,17, mediante a emissão de 5.990.572 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
com preço de emissão aproximado de R$ 1,642581 por ação, observado que o preço de emissão foi fixado com base nos critérios 
previstos no Artigo 170, §1º, inciso II, da Lei das S.A., totalizando o aumento no montante de R$ 9.840.000,00. 2. As 5.990.572 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal ora emitidas são integralmente subscritas, neste ato, pelo único acionista da 
Companhia, e totalmente integralizadas, nesta data, por meio da conferência de créditos de titularidade do acionista ao capital 
social, conforme Boletins de Subscrição em Anexo I. 3. Em decorrência das deliberações acima, o caput do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito 
e integralizado é de R$ 49.247.582,17, dividido em 45.397.154 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.” 
4. Autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias para o cumprimento do quanto aprovado 
nesta assembleia. Documentos: ficaram arquivados na sede da Companhia, numerados seguidamente e rubricado pela mesa o novo 
Boletim de Subscrição nº 1. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma 
de sumário, sendo ela cópia fiel daquela lançada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia, que, tendo sido lida e achada 
conforme, foi por todos assinada. Mesa: Sr. Edson Luiz Diegoli, Presidente. Sr. Jediel Lima da Rocha, Secretário. Acionista: Quebra 
Dentes Fundo de Investimento em Participações  - Infraestrutura (neste ato representado pelo Sr.  Silvano Gersztel). São Paulo, 
26/09/2019. Mesa: Edson Luiz Diegoli - Presidente; Jediel Lima da Rocha - Secretário. JUCESP nº 541.073/19-9, em 10/10/2019.

Rumo Malha Paulista S.A.
CNPJ/MF nº 02.502.844/0001-66 - NIRE nº 35.300.155.181

Companhia Aberta - Categoria B
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária

Na sede social da Companhia, em 30/04/2019, às 09h00min. Presenças:  Totalidade. Mesa: João Alberto Fernandez de Abreu, como Presidente; Fattyma Blum
Gonçalves, como Secretária. Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas votantes presentes em sede de AGO: Dispensar a presença dos
administradores da Companhia e de representante dos auditores independentes, por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos documentos
disponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às matérias da ordem do dia, nos termos do artigo 134, §2º, da Lei nº 6.404/76. Aprovar, sem
ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, inclusive suas respectivas Notas Explicativas, e o Parecer
dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31/12/2018. Consignar que não será efetuada a distribuição de dividendos aos acionistas, uma
vez que a Companhia não registrou lucro líquido no exercício social encerrado em 31/12/2018. Aprovar a verba global anual para a remuneração dos
Administradores no valor de até R$ 10.801.392,26, para o exercício social de 2019. Não instalar o Conselho Fiscal para o presente exercício social. Ratificar, sem
reservas ou ressalvas, a eleição, aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 01º/04/2019, do Sr. João Alberto Fernandez
de Abreu, RG nº 0089420137, DICRJ e CPF/MF sob nº 006.334.767-90, como Presidente do Conselho de Administração, conforme disposto no Artigo 150 da Lei
das Sociedades. O Conselheiro eleito possui mandato unificado aos demais membros do Conselho de Administração, ou seja, até a AGO que se realizará em 2021 
ou até que um novo membro seja eleito em sua substituição. Consignaram que o Conselheiro eleito (a) tomou posse no dia 01º/04/2019, mediante assinatura do
termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia. Em decorrência da deliberação acima, consignar que o Conselho de Administração da Companhia passa
a ser composto pelos senhores a seguir mencionados, todos com mandato unificado até a AGO que será realizada em 2021: João Alberto Fernandez de Abreu,
como Presidente do Conselho de Administração, Daniel Rockenbach, como Membro Titular do Conselho de Administração, Julio Cesar da Silva Julio, como
Membro Titular do Conselho de Administração e representante dos empregados e Marcelo Carvalho da Silva, como Membro Suplente do Conselho de
Administração e representante dos empregados. Nada mais havendo a tratar. São Paulo, 30/04/2019. João Alberto Fernandez de Abreu - Presidente; Fattyma Blum
Gonçalves - Secretária - OAB/PR nº 73.891. JUCESP nº 309.364/19-0 em 06/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 0013859-04.2019.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível,do Foro Regional VII-Itaquera,Estado de São Paulo,Dr(a).Alessander Marcondes França Ramos,na forma da Lei,etc.FAZ 
SABER a(o) JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO,Brasileiro,Viúva,Aposentada,RG 11302272-4,CPF 003.346.868-06, com endereço 
à Rua Diogo de Gouveia Osorio,23,Parque Santa Amelia,CEP 08122-480,São Paulo-SP que por este Juízo,tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença,movida por JÚLIO DOS SANTOS MUNHOZ.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,nos 
termos do artigo 513,§2º,IV do CPC,foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,para que,no prazo de 15(quinze)dias úteis,que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital,pague a quantia de R$ 18.269,76, devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda,que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntá-
rio,inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.     [17,18] 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP

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

SED: B49891 -  CONTRATO: 102514063075-0 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 0251- AG MOEMA
ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA VEREADOR JOSÉ DINIZ, N° 3753,
APARTAMENT O 154, LOCALIZADO NO 15° ANDAR DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
NEW YORK PLAZA, 30° SUBDISTRITO IBIRAPUERA , CAMPO BELO , SÃO PAULO-
SP. CABENDO-LHE DIREITO A UMA VAGA DE GARAGEM EM LOCAL
INDETERMINADA PARA GUARDA DE UM VEICULO DE PASSEIO OU UTILITARIO,
SUJEITA AO USO DE MANOBRISTA , LOCALIZADA NO 1°, 2° SUBSOLO DO ANDAR
TERREO DE EDIFICIO , CEP: 04603 - 004

LUIZ CARVALHO VIANNA, BRASILEIRO, FISCAL DE RECEITA, CPF: 284.024.216-
87, CI: 201290 SSP/SP SOLTEIRO(A)

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

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

                             15 - 16 - 17/10/2019
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Esporte
Jornal O DIA SP

São Paulo, quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Mitsubishi Cup chega à Americana
com zona de espetáculo para o público

Página 6

Esqueça aquela história de
que São Paulo é uma cidade cin-
za e sisuda, onde só se pensa
em trabalho. Neste domingo
(20), a capital paulista vestirá
as cores da Color Race Brasil.
A corrida é garantia de diver-
são esportiva para crianças e
adultos e será no Clube Hípico
Santo Amaro, com largada às
8h, onde os participantes serão
bombardeados com jatos de
tinta colorida dos pés à cabe-
ça. As inscrições seguem aber-
tas e podem ser feitas pela in-
ternet.

Para garantir presença na
etapa paulistana da Color Race
Brasil basta acessar o site do
evento (http://
colorracebrasil.com.br/sao-
paulo-sp/) ou clicar diretamen-
te no link: https://
pay.ativo.com/evento/37084.
As opções são as seguintes:
KIT FIT (Camiseta, medalha,
número de peito e sachê de pó
mágico) – R$ 84,90; KIT PRE-
MIUN (camiseta, medalha, nú-
mero de peito, bandana, adesi-
vo e sachê de pó mágico) – R$
94,90; KIT VIP (camiseta, ca-
miseta finisher, bandana, mu-
nhequeira, óculos, sacola, ade-
sivo, medalha, número de pei-
to e sachê de pó mágico) – R$
124,00.

Para incentivar a participa-
ção de famílias e grupos de
amigos, a organização permite
inscrições especiais. O KIT
COLOR TEAM PREMIUM
vale para quatro Inscrições ao
preço de R$ 90,00 cada uma,
com direito a camiseta, meda-
lha, número de peito, bandana,
adesivo e sachê de pó mágico.
Já o KIT COLOR TEAM VIP,
também para quatro Inscrições,
sai por R$ 126,00 por partici-
pante, e inclui camiseta, cami-
seta finisher, bandana, munhe-
queira, óculos, sacola, adesivo,
medalha, número de peito e sa-
chê de pó mágico.

A etapa paulistana da Color
Race Brasil será a sexta do cir-
cuito de provas de rua com foco
na diversão e que une amigos e
familiares de todas as idades.
O evento conta com quatro es-

Color Race Brasil
traz alegria, diversão

e muita cor para a
cidade neste domingo
Evento será no Clube Hípico Santo Amaro, onde pessoas
de todas as idades poderão aproveitar a prova com foco
na participação e não na competição. Inscrições ainda
estão abertas no site da prova
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Atividade para unir amigos e familiares

tações ao longo do percurso de
5km em que os corredores são
‘pintados’ com pó colorido.
Ao final, além da medalha de
participação, recebem amos-
tras com mais pó colorido para
a festa com muita música na li-
nha de chegada.

“Importante salientar que a
Color Race é divertida e dife-
renciada. Não é uma prova
competitiva, mas participativa.
Isso significa que cada partici-
pante pode escolher correr ou
caminhar no ritmo mais ade-
quado ao seu condicionamen-
to físico”, explica Fábio Ave-
lar, CEO da Leg Sports, respon-
sável por trazer o evento para
o Brasil.

“Também é um evento se-
guro para os participantes de
todas as idades. Isso porque o
pó colorido utilizado para pin-
tar os corredores utiliza maté-
ria prima natural (amido de
milho) e é biodegradável. Va-
mos promover uma prova eco-
logicamente correta e, ainda
por cima, fácil de limpar, tan-
to o corpo como as roupas.
Geralmente o pó colorido de-
saparece facilmente com as
lavagens. No entanto sugeri-
mos roupa usada”, completa.

Planeta colorido - Suces-
so em todo o mundo, a Color
Race chega ao Brasil com o
propósito de estimular a práti-
ca da atividade física para toda
a família. As cores entram
como componentes de entre-
tenimento, incentivando as
pessoas à prática esportiva en-
quanto se divertem. “Não te-
mos cronometragem. Todos
podem participar, desde crian-
ças a adultos, inclusive pesso-
as da terceira idade. Esse tipo
de evento já conquistou mi-
lhões de pessoas em todo o
planeta e no Brasil não será
diferente”, garante Avelar, que
programa 16 etapas na primei-
ra temporada do evento no
País neste segundo semestre.
Mais informações: http://
colorracebrasil.com.br/ Fan
p a g e :  h t t p s : / /
www.facebook.com/ColorRa-
ceBR/
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Público  poderá acompanhar as disputas

O sábado (19) será de dispu-
tas emocionantes na Mitsubishi
Cup. O rali cross-country de ve-
locidade chega pela primeira vez
na cidade de Americana (SP) e
contará com zona de espetáculo
para o público e pontuação extra
para os pilotos e navegadores.

Conheça mais sobre a Mit-
subishi Cup: https://youtu.be/
edCyjDtZY-g

Ao todo, serão três provas de
35 quilômetros cada com mui-
tas variações de piso. “A cana
está 100% colhida e o piso ex-
tremamente arenoso, mais sol-
to. A especial será muito legal
e as duplas andarão contornan-
do as plantações, e não dentro,
como normalmente fazemos”,
explica Youssef Haddad, dire-
tor técnico da prova.

A região também tem muitas
subidas e descidas e variações
dos graus das curvas, exigindo
perícia dos pilotos e precisão
dos navegadores. O visual irá
compensar, já que boa parte da
prova será margeando a Represa
Salto Grande.

O acesso para o público será
pela Rodovia Usina Ester. “Tere-
mos uma tenda e estrutura com
banheiros químicos para as pes-
soas poderem assistir à prova.
Essa é uma área de cerca de cin-
co quilômetros e que vale pon-

tos para o campeonato”, expli-
ca Youssef.

“O grande diferencial dessa
etapa é ser tudo novo, até mes-
mo a configuração para as
equipes, que estarão instaladas
dentro de enormes galpões,
com piso de cimento, um tipo
diferente de acampamento.
Para as duplas, teremos uma
pista bem prazerosa e desaf ia-
dora”, afirma Guiga Spinelli, di-
retor da Spinelli Racing.

Homenagens 20 anos
Já são 20 anos acelerando em

várias partes do Brasil. E para
comemorar , figuras importantes

e que fazem parte da história da
prova são homenageadas e con-
vidadas a disputar uma etapa.
Na primeira do ano, foi a vez
do piloto Edu Piano, primei-
ro campeão da competição.
Já em Ribeirão Preto, Mar-
celo Mendes, único tricam-
peão consecutivo, e ainda em
três  categorias  diferentes .
Em Indaiatuba, foi a vez do
navegador Marcos Panstein.
Em Jaguariúna, a pilota que
mais vezes disputou a prova,
Helena Deyama. Na última,
Lucas Moraes e Kaique Bentivo-
glio, a dupla mais jovem a ven-
cer uma temporada.

Agora é a vez de Seigo
Nakamura, o piloto com maior
número de participações em
temporadas consecutivas da
Mitsubishi Cup: 17 no total, e
com todos os modelos de veí-
culos produzidos pela marca:
L200, L200 RS, L200 Triton
RS, L200 Triton ER e ASX R.

Mitsubishi Cup
A Mitsubishi Cup é disputa-

da em seis categorias - L200 Tri-
ton Sport RS, L200 Triton ER,
L200 Triton ER Master, ASX RS,
ASX RS Master e a novíssima
L200 Triton Sport R -, com car-
ros preparados para encarar as
mais desafiadoras situações.

Os veículos são produzidos
pela Mitsubishi Motors, única
montadora na América Latina
que tem uma linha de produção
de veículos de corrida, e estão
disponíveis para venda para os
pilotos e equipes com condi-
ções especiais. Para mais infor-
mações, entre em contato pelo
e - m a i l :
yh@spinelliracing.com.br.

A Mitsubishi Cup tem patro-
cínio de Lubrax, W.Truffi, Axal-
ta, Transzero, Pirelli, JBL, Uni-
rios, Salomon e Artfix. Para mais
informações, vídeos, fotos e ins-
crições, acesse:
www.mundomit.com.br.

Gabriel Casagrande busca em Cascavel
 quarto pódio consecutivo na Stock Car

Após três pódios conquis-
tados nas últimas três etapas,
o paranaense Gabriel Casa-
grande busca manter a sequ-
ência de boas corridas na de-
safiadora pista de Cascavel, no
Paraná. Na última etapa, dis-
putada no Velopark, o jovem
piloto da Crown Racing foi o
segundo colocado na prova
principal e agora correrá em
casa, já que o piloto cresceu
em Pato Branco (PR).

“Minha expectativa é con-
tinuar subindo no pódio. Esse
ano tem sido muito bacana para
nós e correr em Cascavel sem-
pre é especial porque recebo
muitos amigos e familiares no
autódromo. Quero premiar to-
dos que estiverem torcendo
por mim com mais uma boa
corrida”, diz Casagrande, que

já tem quatro pódios em 2019
– Velo Città, Campo Grande,
Interlagos e Velopark.

A pista de Cascavel tem
3.058 metros e é considerada
pelos pilotos como uma das
mais técnicas do calendário da
Stock, além de ser o traçado
mais veloz de 2019 com mé-
dia próxima de 180 km/h. Na
sétima colocação do campeo-
nato com 151 pontos, Casa-
grande vive um de seus melho-
res momentos na carreira.

“Cascavel ainda é uma pis-
ta especial por ter sido palco
da minha primeira corrida na
Stock Car em 2013. Gosto
muito do traçado e dos desafi-
os das curvas, além da atmos-
fera ser muito boa para mim”,
diz Casagrande, que é patroci-
nado por Baterias Júpiter ,

Gabriel Casagrande

Axalta, STP e Sanpac.
Os tre inos livres da Stock Car

em Cascavel começam às 10h25
desta sexta-feira. O classificató-
rio está programado para o sába-

do às 13h30, com transmissão ao
vivo do Globoesporte.com. A ro-
dada dupla começa às 11h no do-
mingo e será exibida ao vivo pelo
Sportv 2.
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Fórmula Master de Kart chega
 na penúltima etapa

Alberto  Otazú preparado para tentar a sétima vitória na F-
Master em 2019

O Campeonato Fórmula
Master de Kart chega na sua
penúltima rodada do ano, dis-
putando a nona etapa nesta
quinta-feira (17), a partir das
22 horas, no Kartódromo de
Interlagos (São Paulo/SP). A
liderança é do jovem Alberto
Otazú (Bianchi Automóveis/
AVSP/Rolley Ball/No Fire Ser-
vices/Cardoso Funilaria e Pintu-
ra/Speed Truck), na categoria

Sênior , e do veterano Valdo
‘Nenê’ Gregório (SM Renovado-
ra de Veículos), na categoria Su-
per Graduados.

Com seis vitórias e uma se-
gunda colocação como melhores
resultados, Alberto Otazú soma
250 pontos brutos, mas com o
descarte do pior resultado (oita-
vo), ele fica com 228 pontos. Já
o vice-líder Eduardo Abrantes,
campeão do ano passado, tem

duas vitórias, dois segundos e um
terceiro lugares no pódio, chegou
a 231 pontos, e descartando uma
13ª posição, atinge 214 pontos.
Com apenas Otazú e Abrantes do-
minando a temporada, dificilmen-
te o campeonato da Sênior será
decidido antecipadamente.

Já Valdo Gregório computa
238 pontos brutos, apenas cin-
co sobre Aratangy Mendonça
Orsi. No entanto, aplicando
um descarte obrigatório, a si-
tuação inverte: Mendonça Orsi
lidera com 205 pontos, 13 de
vantagem sobre ‘Nenê’, atual
campeão. Isto porque Gregó-
rio tem quatro vitórias, dois
segundos e está descartando
uma quarta posição, já que fal-
tou na abertura do certame e
por isto não pode descartar esta
ausência. Já Aratangy participou
de todas as etapas e tem uma vi-
tória, dois segundos, quatro ter-
ceiros postos e descarta uma
quarta posição. Este final de cam-
peonato será eletrizante.

Confira a pontuação da cate-
goria Sênior da Fórmula Master

após oito etapas:1) Alberto Ota-
zú, 250; 2) Eduardo Abrantes, 231;
3) Bruno Freitas, 214; 4) Gabriel
Gregório, 194; 5) Marcelo Ar-
genton, 190; 6) Marcos Victori-
no, 155; 7) Maurício Pontes, 154;
8) Fábio Cedro, 106; 9) Irceu Ri-
beiro e Fábio Cunha, 96; 11) Enzo
Sala, 81; 12) Vanessa Vieira, 79;
13) André Milan, 44; 14) Marce-
lo Soufia, 37; 15) Ricardo Parpi-
nelli e Vinny Azevedo, 22; 17)
João Vitor Gregório, 16.

Confira a pontuação da cate-
goria Super Graduados da Fór-
mula Master após oito etapas: 1)
Valdo Gregório, 238; 2) Aratan-
gy Mendonça Orsi, 233; 3) Flá-
vio Perillo, 221; 4) Jean Carlo
Szepilovski, 208; 5) Fausto Frei-
tas, 167; 6) Luiz Saraiva, 85; 7)
Walter Lester, 80; 8) Anacleto
Freitas, 56; 9) Maurizio Sala, 52;
10) J. Alberto Otazú, 26; 11)
Miguel Sacramento, 25.

O Campeonato Fórmula
Master tem o patrocínio de Me-
gStar Speedwear e Alex F1 Pin-
turas. Visite
www.formulamaster.net.br
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