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Abertura de empresas cresce
20,7% até agosto, aponta Serasa
Barroso vota favorável à prisão após
condenação em segunda instância
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Bolsonaro diz que governo
quer aprovar outras reformas
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Trump
anuncia a
suspensão de
sanções
contra a
Turquia
O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, anunciou, na quarta-feira (23), que
determinou a suspensão de
sanções aplicadas contra a Turquia. Segundo ele, a medida foi
estabelecida depois que o governo turco prometeu que cumprirá um “cessar fogo” permanente ao longo da fronteira
com a Síria, encerrando dessa
forma a ofensiva turca na área
depois que os Estados Unidos
retiraram suas tropas da região.
Em um evento na sala de recepção diplomática da Casa Branca, Trump também defendeu a política externa atual dos Estados
Unidos, afirmando que as tropas
americanas foram retiradas de uma
região onde elas não deveriam estar envolvidas.
Página 3

Previsão do Tempo
Quinta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,03
Venda:
4,03
Turismo
Compra: 3,87
Venda:
4,20

EURO
Compra: 4,48
Venda:
4,49

29º C
15º C

Noite
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Milhares de pessoas voltaram às ruas de Santiago do Chile na quarta-feira (23), insatisfeitas com as medidas propostas pelo presidente, Sebastián Piñera, na noite de terçafeira (22). Piñera anunciou um
incremento às aposentadorias,
a criação de um teto para os
gastos com medicamentos, a
redução nas tarifas de energia
elétrica e o aumento dos impostos para os mais ricos.
Os chilenos, no entanto,
demonstram insatisfação, pois
as medidas anunciadas não serão imediatas e ainda terão que
passar por aprovação no Congresso. Além disso, algumas
das propostas não são novas e
já estavam tramitando no Parlamento, como a criação de um
teto para os gastos com medicamentos.
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Vereadores podem pedir
interdição do aeroporto
de Guarulhos

Aeroporto Internacional de Guarulhos
A Comissão Especial de Inquérito da Câmara de Vereadores de Guarulhos pode pedir a
interdição do Aeroporto Internacional de Guarulhos, administrado pela GRU Airport, após
terem recebido a confirmação
de que ele funciona sem os au-

tos de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB).
De acordo com a Câmara,
representantes do Corpo de
Bombeiros de São Paulo informaram que o auto de vistoria do
Terminal 1 expirou em abril deste
ano e ainda não foi renovado. A

validade do AVCB do Terminal 3
venceu em agosto e o do Terminal 2, por sua vez, nunca foi emitido. Cerca de 3,5 milhões de
passageiros embarcam e desembarcam todos os meses no aeroporto.
Entre as irregularidades encontradas, dizem os vereadores,
estão hidrantes sem água e escadas obstruídas. Segundo o presidente da comissão especial, o
vereador João Dárcio Ribamar
Sacchi (Podemos), um artigo do
Decreto 63.911, criado em dezembro do ano passado pelo governo de São Paulo, aumentou o
poder de fiscalização dos bombeiros e autorizou a interdição
das edificações que descumprirem as normas de segurança.
Na próxima terça-feira (29),
a comissão vai realizar uma nova
reunião para divulgar a data em
que serão feitas diligências no
aeroporto por vereadores e bombeiros.
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Os dados mostram ainda que
nos oito primeiros meses do ano
os microempreendedores individuais representam 82% do total, enquanto 6,8% dos novos
empreendimentos são de natureza Sociedade Limitada e
5,4% são Empresas Individuais. Os MEIs voltaram a apresentar maior crescimento na
variação anual, de 18,7% na
relação com agosto de 2018,
seguido pelas Sociedades Limitadas e queda das Empresas
Individuais.
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Dólar fecha no menor nível
em dois meses e bolsa
renova recorde
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BC define regras de
divulgação de taxa de câmbio
de cartão de crédito
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Entidades comentam
aprovação da reforma
da Previdência
A aprovação da reforma da
Previdência em segundo turno
no Senado foi bem recebida
pelo setor produtivo. Segundo
as entidades da indústria e do
comércio, as novas regras de

aposentadoria e pensões favorecem a recuperação da economia, ao reduzirem os gastos do
governo, possibilitando a redução de juros e a geração de mais
emprego.
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USP e Unicamp lideram
ranking de universidades
mais empreendedoras do país
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Esporte

Porsche Império Endurance Series
tem sua segunda etapa em Goiânia
O campeonato da Porsche
Império Endurance Series tem
neste fim de semana a sua segunda etapa, com a realização dos
300km de Goiânia, no Autódromo Internacional Ayrton Senna.
A prova deste sábado reúne
grandes nomes do automobilismo brasileiro. Além dos competidores regulares da disputadíssima temporada 2019 na
Porsche Império Carrera Cup
Sprint Series, nomes como
Ricardo Zonta, Nelsinho Piquet, Átila Abreu, Cacá Bueno, Lucas di Grassi, Ricardo
Maurício, Sergio Jimenez e
até o americano Justin Allgaier, com passagem pela Nascar,
retornam na capital goiana aos
carros de competição mais produzidos no planeta.
No melhor estilo dos grandes eventos internacionais de
endurance, como as 24 Horas de
Le Mans, serão cinco classes em
disputa: Carrera 4.0, Carrera 3.8,
GT3 4.0 e GT3 3.8, além de Sport

3.8. Cada uma delas tem pódio e
pontuação separados, mas todos os
carros disputam a prova juntos.
O enquadramento em cada classe é determinado pela graduação
da tripulação. Competidores de
carreira nacional e internacional ativa como os detentores de
títulos mundiais Nelsinho Piquet, Sergio Jimenez, Ricardo
Zonta e Lucas di Grassi têm status de piloto “platina”, bem
como os competidores regulares da Stock Car, Cacá Bueno,
Átila Abreu, Cesar Ramos, Ricardo Mauricio e Bruno Baptista. Conforme repertório, idade e atividade contínua na pista, os demais competidores são
classificados nas divisões, ouro,
prata, titânio e bronze. Carros
com ao menos um bronze na
dupla correm nas classes GT3 e
carros com os dois bronze na subdivisão Sport -todos porém pontuam no geral, a Carrera.
Como manda o regulamento da
categoria, mesmo que os pilotos
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Anúncio de
medidas não
contém
protestos
no Chile

O número de empresas
abertas em agosto de 2019 chegou aos 284.143, 1% a mais
do que em julho, de acordo
com o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa
Experian. Segundo o indicador,
de janeiro a agosto foram abertas 2,1 milhões empresas,
20,7% a mais do que o mesmo período de 2018. Na comparação com agosto do ano
passado, o número de novos
empreendimentos subiu
16,6%.

Sylvio de Barros/Cacá Bueno vão estar no carro #5
não completem os 300km preCom 3.835 metros de extenvistos, a duração máxima da cor- são, o circuito goiano, que comrida será de 2h45, com cada time pleta em 2019 45 anos de sua
responsável por definir sua estra- inauguração, tem uma boa varietégia de revezamento, trocas de dade de curvas, tanto de alta,
pneus e reabastecimento nas pa- média e baixa velocidade, além
radas no box.
de uma grande reta dos boxes,
Há a obrigatoriedade de três principal ponto de ultrapassagem.
pit stops com tempo mínimo de
A temporada da Porsche Impéseis minutos cada. Cada piloto rio Endurance Series começou com
precisa completar no mínimo 32 os 300 km do Estoril, em Portugal.
voltas na prova deste sábado para Nas classes Carrera 4.0 e GT3 4.0,
a vitória ficou com Alan Hellmeisvalidar o resultado do carro.

ter e Luca Seripieri, enquanto os
demais vencedores foram Átila
Abreu/Leo Sanchez (Carrera 3.8
e GT3 3.8), Neto/Costa (4.0
Sport) e Cesar Urnhani/Nelson
Marcondes (3.8 Sport).
Os primeiros treinos opcionais serão realizados na quintafeira, enquanto a definição das
posições dos grids vai acontecer
na tarde de sexta-feira. Os pilotos dos carros 4.0 e 3.8 serão divididos em quatro sessões de 10
minutos.
Todos os pilotos necessariamente têm de ir para a pista, com
a ordem de largada sendo determinada pela média das melhores
voltas de cada piloto. Iniciam a
tomada de tempo os competidores de menor graduação.
A largada para os 300 km de
Goiânia será dada às 13:10 deste
sábado, com transmissão ao vivo
dos canais por assinatura SporTV
e do canal oficiai da Porsche Império Endurance Series – website, Youtube e Facebook.

EMS Taubaté Funvic vai a mais uma
decisão do Paulista masculino
Pela sexta vez consecutiva, o EMS Taubaté Funvic decidirá o Campeonato Paulista de
Vôlei masculino, Divisão Especial. O time do Vale do Paraíba,
pentacampeão estadual, fará as
finais da competição contra o
Vôlei Renata, de Campinas, em
melhor de dois jogos, nos dias
25 e 31 de outubro, ambos às
21h30min, em Taubaté e Cam-

pinas, respectivamente. Em caso
de empate, o Golden Set será realizado após a segunda partida. O
confronto terá transmissão ao vivo
pelo Canal SporTV.
Para chegar à decisão do principal torneio regional do país, o
EMS Taubaté Funvic bateu nas
semifinais o Sesi – São Paulo no
Golden Set. Após perder em casa
por 3 a 2, devolveu o placar em

São Paulo, na noite desta terçafeira (22), com parciais de
23x25, 19x25, 25x20, 25x20 e
15x11, em 2h47min de jogo. No
Golden Set, o time do técnico
Renan Dal Zotto marcou 25x17,
assegurando a classificação.
Uma decisão de semifinal
empolgante e repleta de alternativas. Assim foi o jogo de volta
entre Sesi - São Paulo e EMS

Taubaté Funvic na ginásio do Sesi
da Vila Leopoldina. Vencedor da
primeira partida e jogando diante de sua torcida, o Sesi - São
Paulo começou melhor, impondo um ritmo forte e abrindo 2
sets a 0. A partir do terceiro set,
entretanto, a situação se inverteu.
O EMS Taubaté Funvic melhorou
seu saque e passe e conseguiu
vencer o três sets seguidos, mar-

cado 3 a 2 e assegurando a realização do Golden Set, numa
virada incrível.
O time de Taubaté seguiu
superior no Golden Set. Mesmo com um início mais equilibrado, o Sesi - São Paulo sentiu o baque da virada e não conseguiu impedir o domínio dos
adversários. Mais informações
no site www.fpv.com.br
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CESAR
NETO
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M Í D IA S
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto vem sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jornal “O DIA” (3º mais antigo dos diários em São Paulo - SP).
Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos sites
pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal
.
CÂMARA (SP)
Quem tá elevando o PODEMOS à condição de proporcionalmente ter crescimento expressivo nas eleições municipais 2020
(Estado de São Paulo) é o vereador Mario Covas (ex-PSDB). Elogiando o empenho dos dirigentes municipais nas candidaturas
majoritárias e proporcionais
.
PREFEITURA (SP)
Bruno Covas sabe que será a mais difícil eleição paulistana
de todos os tempos, uma vez que não são poucos os partidos que
não coligarão na sua chapa majoritária, por terem que ter candidaturas próprias em função de que sejam menores as perdas nas
bancadas de vereadores
.
ASSEMBLEIA (SP)
Quem vai se encontrar com o grande amigo Datena, pra ter a
anuência do grande comunicador e prestar homenagem com o
Colar do Mérito (maior honra da ALESP), é o delegado deputado
Olim (PP). Ainda sem partido, se Datena disputar a prefeitura
2020, pode tê-lo como vice
.
GOVERNO (SP)
João Doria segue sendo pautado pelo Bolsonarismo e pautando o agora seu quase que refundado PSDB ‘de centro’. Percebam como o candidato Presidencial nas eleições 2022 vai dando
repostas quase que imediatas em relação a quase tudo. A lógica
valerá pras eleições paulistanas 2020
.
CONGRESSO (BR)
Assim como o príncipe-regente D. Pedro disse que “se era
pro bem de todos e felicidade geral da nação ficava no Brasil”, o
deputado federal Eduardo Bolsonaro proclamou que “A Embaixada nos USA pode esperar”. A missão agora é libertar o PSL
(acabando com o pós-colonialismo Bivariano)
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Bolsonaro comemora reformas na Previdência, mas preocupado com Bivar (caso PSL) e os inimigos (naturais) como petróleo vazado nas praias brasileiras, a ditadura de Maduro (Venezuela), o reeleito (denúncias de fraude eleitoral) Morales (Bolívia)
e o pós-Peronismo voltando na Argentina
.
PARTIDOS (BR)
Neste sábado, na Câmara de Comércio Brasil - USA, em São
Paulo, o NOVO realiza seu 5º Encontro nacional (pós-eleições
2018 de bancadas na Câmara Federal, Assembleias estaduais e o
governo - MG - de Zema). Acreditam que vão eleger prefeitos e
vereadores pelo Brasil, nas eleições 2020 ...
.
HISTÓRIAS (BR)
Os 11 Supremos da mais alta Corte brasileira já tão na História do Brasil (Século 21) como o time mais político-ideológicopartidário pra interpretar a Constituição (1988) da República de
acordo com quem tá sendo julgado. Os recentes casos envolvendo a Dilma, o Lula e o Temer são singulares
.
EDITOR
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto foi se tornando referencial das liberdades possíveis. Recebeu a “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São
Paulo e o “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com
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O Governador João Doria
sancionou a lei que autoriza a
concessão de financiamento especial para as empresas que contem com projeto aprovado no
âmbito do IncentivAuto, programa estratégico para o setor automotivo do Estado. A Lei nº
17.185/2019 foi publicada na
edição desta terça-feira (22) do
Diário Oficial do Estado.
No programa, os fabricantes
de veículos são credenciados a
obter financiamento vinculado
ao programa, concedido em
função do ICMS gerado por
projetos de investimento previamente apresentados. São
previstos descontos para pagamento antecipado das parcelas
do financiamento, que podem
alcançar até 25% do saldo devedor, para investim entos a partir de R$ 10 bilhões.
“O Governo não tem medo
de dialogar nem de construir
políticas públicas. Criamos o
IncentivAuto, que começou com
a General Motors e hoje já atingiu outras sete fabricantes de

Foto/ Governo do Estado de São Paulo

IncentivAuto é sancionado e montadoras
já podem aderir ao programa

veículos em São Paulo”, afirmou
o Governador João Doria, durante o Congresso da Associação Estadual de Municípios, na
sexta-feira (18).
Aos projetos intermediários
serão atribuídos descontos crescentes em função do valor do
investimento. Para se candidatar
a usufruir dos benefícios, os fabricantes interessados deverão
protocolar o pedido dirigido à
Comissão de Avaliação da Política de Desenvolvimento Econô-

mico do Estado de São Paulo.
Propostas
Serão aceitas propostas de
novas unidades de produção, desenvolvimento de novos produtos e expansão de plantas industriais. O projeto deverá contemplar a aplicação integral, de pelo
menos R$ 1 bilhão, em território paulista, sendo necessário
gerar, no mínimo, 400 novos
postos de trabalho.
O Governo do Estado já recebeu manifestações de vários

interessados que aguardam a publicação das normas complementares, que se seguirão à promulgação da lei. “Com esse programa, São Paulo incentiva que
os investimentos do setor possam se instalar aqui”, destacou
o Vice-Governador e Secretário
de Governo, Rodrigo Garcia,
quando ocorreu o anúncio da
medida, em março de 2019.
O Governador deixou de sancionar um parágrafo do projeto
aprovado na Assembleia Legislativa, que alterou a proposta original do Governo do Estado por
meio de uma emenda aglutinativa que previa condições diferenciadas para concessão do desconto, de acordo com etapas fabris ou desenvolvimento de sistemas alternativos de propulsão,
por exemplo.
Alterações dessa ordem tornariam mais complexo o acompanhamento dos projetos de investimento e, em alguma medida, introduziriam um componente de
incerteza que poderia comprometer os resultados esperados.

Sancionado Projeto de Lei que
altera as regras do (FUNDURB)
O prefeito Bruno Covas sancionou na quarta-feira (23), a
alteração do Projeto de Lei 513/
2019 que estabelece as regras
para a destinação dos 30% dos
recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB) para investimentos na
habitação, além da remissão do
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e do ITBI
(Imposto sobre a Transmissão de
Bens Imóveis) para famílias que
adquiriram imóveis pelo Minha
Casa Minha Vida e possuem renda de até R$ 1,8 mil.
“Enquanto o Governo Federal discute pra onde vai o programa Minha Casa Minha Vida,
nós estamos criando um progra-

ma de R$ 1 bilhão em São Paulo. Vamos bater o recorde com
a entrega de 25 mil unidades nessa gestão e estamos viabilizando outras 35 mil unidades para
próxima gestão. É claro que nós
queremos parcerias com o Governo Federal, mas, se elas não
vierem, a Prefeitura precisa estar preparada para atender essa
que é uma das maiores demandas da cidade”, destacou o prefeito Bruno Covas.
Aprovado por unanimidade
entre os vereadores, o substitutivo proposto pela Secretaria
Municipal de Habitação e discutido junto às comissões do Legislativo, o Projeto de Lei também alterou as regras do FUN-

DURB (Fundo de Desenvolvimento Urbano), que antes estabelecia que os 30% dos recursos do fundo, repassados para
habitação, deveriam de ser usados exclusivamente para a compra de terrenos.
Segundo o prefeito Bruno
Covas, o papel da Prefeitura
no âmbito do programa Minha
Casa Minha Vida era comprar
o terreno e ofertar para que o
Governo Federal pudesse
construir. “Com a suspensão
do programa nós decidimos
alterar essa legislação para
poder utilizar os recursos não
apenas na compra do terreno,
mas na construção da unidade habitacional”, explicou.

Outro ponto que vai refletir
na vida de milhares de paulistanos é o perdão de tributos municipais para famílias com renda de até R$ 1,8 mil, que adquiriram imóveis pelo Minha Casa
Minha Vida.
O texto aprovado ampliou a
proposta original e, agora, a PL
permitirá a remissão do IPTU
(Imposto Predial e Territorial
Urbano) e do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) das famílias adquirentes.
Com isso, elas poderão assinar
os contratos com a Caixa Econômica Federal e obter o Habite-se relativo as unidades, o que
vai viabilizar a certidão de regularidade dos imóveis.

USP e Unicamp lideram ranking de
universidades mais empreendedoras do país
A Universidade de São
Paulo (USP) e a Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp) lideram a relação de instituições de ensino superior
com maior incentivo ao empreendedorismo no país, segundo
o Ranking de Universidades
Empreendedoras do Brasil. O
levantamento foi elaborado por
um conjunto de entidades estudantis lideradas pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior).
A primeira posição da USP é
registrada pelo terceiro ano consecutivo. Vale destacar que a ter-

ceira edição do ranking foi lançada nesta terça-feira (22), em
sessão solene na Câmara dos
Deputados, em Brasília.
A Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) foi classificada em segundo lugar, seguida
pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS) e pela Universidade Federal de Itajubá (Unifei).
O índice busca mostrar as
iniciativas de instituições de ensino superior no Brasil que mais
incentivam o empreendedorismo, dentro e fora da sala de aula.

O conceito de universidade empreendedora foi desenvolvido
por meio de uma pesquisa de
percepção, que teve a participação de 15 mil estudantes universitários brasileiros, além da coleta de dados junto às instituições avaliadas e da análise de
bases de dados de produção científica.
Indicadores
O ranking, que classificou
123 universidades, utilizou seis
indicadores para identificar as
boas práticas: cultura empreendedora, extensão, inovação, in-

fraestrutura, internacionalização
e capital financeiro. A USP obteve a maior pontuação em três
deles: inovação, extensão e internacionalização.
Além da Brasil Júnior, organização que representa quase
mil empresas juniores de todo
o território nacional, participaram da elaboração do ranking a
Organização Jovem de Liderança do Mundo, a rede de bolsistas e ex-bolsistas do Programa
Ciência sem Fronteiras, Enactus
Brasil e a Associação dos Estudantes Brasileiros que estão fora
do Brasil, entre outras entidades.

Prevenção e conscientização são
aliados na luta contra o câncer de mama
Neste mês de Outubro, o
Governo do Estado de São Paulo
amplia suas ações para alertar as
mulheres para a importância da
prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de mama.
Durante o Outubro Rosa,
como é chamada a campanha
mundial de conscientização, diversas unidades da Secretaria da
Saúde montaram uma programação especial sobre o tema em
todo o Estado.
O médico chefe do Serviço
de Mastologia do Instituto do
Câncer de São Paulo, José Roberto Filassi, afirma que o diagnóstico precoce favorece o tratamento, possibil itando métodos menos invasivos. “O câncer de mama é a multiplicação
incontrolável de células anormais, podendo ter origem por
alterações genéticas (adquiridas ou hereditárias) e boa parte dos diagnósticos tem evolução fa vorável se tratados em tempo adequado”, diz Filassi.
Mas mesmo quem não tem
histórico familiar deve ficar atenta. A apresentadora de TV Sabrina Parlatore, por exemplo, não
tinha casos da doença na família
e aos 40 anos foi diagnosticada
com câncer de mama, em 2015.
Ela notou um nódulo e fez exames de rotina. Confirmado o diagnóstico, Sabrina foi submetida
a uma cirurgia para a retirada do

tumor (quadrantectomia – procedimento que retira o tumor
e um pouco da mama em volta
dele), além de 16 sessões de
quimioterapia e 33 sessões de
radioterapia.
“São 60 mil novos casos de
câncer de mama todos os anos
no Brasil. Então é muito importante que a mulher esteja
atenta. Muitas me procuram já
diagnosticadas e o legal é que
elas vêem em mim uma esperança, porque elas me vendo
hoje tendo superado a doença,
tendo superado o tratamento e
estando super bem, isso é uma
força muito grande para quem
ainda vai enfrentar o tratamento”,
conta a apresentadora.
Sabrina alerta também para a
importância da prevenção. “É fundamental que a mulher faça seus
exames de rotina. Tem sempre
um exame adequado à faixa etária. A Sociedade Brasileira de
Mastologia recomenda fazer a
mamografia a partir dos 40 anos.
E antes disso o ultrassom de
mama também é muito recomendável porque é a melhor forma de
prevenção”, lembra Sabrina. “Importante é não ficar se lamentando porque isso pode acontecer
com qualquer pessoa. Focar na
solução, visualizar o final do tratamento, você já bem, curada,
porque o pensamento positivo
num momento desse ajuda mui-

to”, reforça a apresentadora.
Ações do Outubro Rosa - A
rede estadual de Saúde conta com
importantes hospitais considerados referência no diagnóstico e
tratamento do câncer de mama,
como o Pérola Byington e
o Instituto do Câncer de São Paulo. No mês de outubro, eles estão oferecendo programações
especiais de conscientização e
prevenção da doença.
“As ações em celebração ao
‘Outubro Rosa’, tem como objetivo, principalmente, chamar a
atenção sobre a importância da
prevenção e detecção precoce do
câncer de mama”, afirma o Secretário de Estado da Saúde, José
Henrique Germann.
No Pérola Byington, até 31
de outubro, haverá oficina de
maquiagem e beleza, distribuição
de kits de beleza, lenços e brindes. Durante o mês de conscientização, a Clínica Physioway e a
estética Onodera destinarão parte da verba arrecadada em atendimentos de fisioterapia na saúde da mulher e massagens onopower ao Centro de Estudos e
Pesquisa do Pérola.
Há também ações, como
oferta ampliada de exames e palestras, em unidades de saúde da
Grande São Paulo e do interior.
Para saber mais sobre essas e
outras ações pelo Outubro Rosa,
acesse a página especial da Se-

cretaria da Saúde.
Carreta “Mulheres de Peito”- Durante todo o ano, a Secretaria da Saúde oferece exames
em regiões diversas do Estado
por meio das carretas do Programa “Mulheres de Peito”, serviçomóvel que oferece mamografias
gratuitas, sem necessidade de
pedido médico, para mulheres
entre 50 e 69 anos de idade. Neste
momento, há carretas em São
José dos Campos, Presidente
Prudente, Bauru e Cotia.
As imagens captadas pelos
mamógrafos são encaminhadas
para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem (Sedi),
serviço da Secretaria que emite laudos à distância, na capital
paulista. Desde 2014, já foram
realizadas 212 mi l exames de
mamografia.
“O exame salva vidas. A mamografia faz uma detecção precoce, o que não impede que o
câncer apareça, mas a descoberta num estágio inicial impede que
ele evolua”, explica a supervisora do Mulheres de Peito, Fabiana
Angélica de Oliveira.
O programa também tem o
telefone 0800 779 0000 para
o agendamento de exames de
mamografias. Nesse caso, o
exame é feito num dos mais de
200 serviços de mamografia
fixos, como AMEs, hospitais e
clínicas.
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Abertura de empresas cresce
20,7% até agosto, aponta Serasa
O número de empresas abertas em agosto de 2019 chegou
aos 284.143, 1% a mais do que
em julho, de acordo com o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian. Segundo o indicador, de janeiro a agosto foram abertas 2,1 milhões
empresas, 20,7% a mais do que
o mesmo período de 2018. Na
comparação com agosto do ano
passado, o número de novos
empreendimentos subiu 16,6%.
Os dados mostram ainda que
nos oito primeiros meses do ano
os microempreendedores individuais representam 82% do total, enquanto 6,8% dos novos

empreendimentos são de natureza Sociedade Limitada e 5,4%
são Empresas Individuais. Os
MEIs voltaram a apresentar maior crescimento na variação anual, de 18,7% na relação com
agosto de 2018, seguido pelas
Sociedades Limitadas e queda
das Empresas Individuais.
“A alta representa que, mesmo diante do cenário desafiador
da economia no país, as pessoas
estão conseguindo manter seus
negócios. A prova disso é que,
recentemente, identificamos
que 88% das MEIs criados nos
últimos dois anos ainda permanecem ativos”, disse o econo-

mista da Serasa Experian Luiz
Rabi. Segundo ele, os microempreendedores estão conseguindo sobreviver no atual mercado
brasileiro.
De janeiro a agosto de 2019,
53,1% das novas empresas estão concentradas no Sudeste do
país, seguido pelo Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. A Região Norte mostrou alta de
21,8% entre agosto de 2018 e
agosto de 2019. Em seguida aparece o Centro-Oeste, com
17,2%; Sudeste, 14,9%; Nordeste, 14,9%, e Sul, 12,4%. Na
variação mensal, apenas o Sudeste cresceu, com 2,7% de novas

empresas, enquanto todas as outras regiões apresentaram queda no nascimento de novas organizações.
Quando analisados os setores de serviços representa
68,2% de todos os novos empreendimentos em 2019, seguido
por comércio, 23,6%, e indústria, 7,5%. O setor de serviços
continua puxando a alta no país,
com variação anual de 24,7%
entre agosto do ano passado e
deste ano. Comparado com o
mesmo mês de 2018, o setor de
indústria apresentou crescimento de 15,5% e o de comércio,
10,7%. (Agencia Brasil)

BC define regras de divulgação de
taxa de câmbio de cartão de crédito
O Banco Central (BC) definiu as regras para a divulgação
das taxas de conversão de gastos em moeda estrangeira em
cartão de crédito de uso internacional. Em circular publicada
na edição de quarta-feira (23)
do Diário Oficial da União, o
BC determina que a taxa de conversão do dólar deve ficar disponível nos canais remotos de
atendimento ao cliente, inclusive por meios eletrônicos, com
acesso direto ao público no
menu relativo a cartões de uso

internacional.
A divulgação das taxas de
conversão deve ser realizada independentemente de identificação ou autenticação do usuário,
diz a circular.
Além disso, a taxa de conversão deve ter quatro casas decimais e deve ser divulgada tanto
em formato de dados abertos
(acesso livre para modificação
e compartilhamento), quanto em
formato final para utilização direta pelo público.
Quanto ao histórico, a circu-

lar determina que a informação
deve abranger as taxas de conversão praticadas, no mínimo, a
partir de 1º de março de 2020,
até 30 de agosto de 2020. A partir de 1º de setembro de 2020, o
histórico deve abranger as taxas
de conversão praticadas, no mínimo, nos últimos 180 dias.
O BC também determina que
o histórico deve conter a opção
para a consulta da última taxa de
conversão disponível.
A circular publicada hoje detalha norma definida no final do

ano passado. Na época, o BC
determinou que os gastos feitos
em moeda estrangeira nos cartões de crédito internacionais
terão seu valor fixado em reais
pela taxa de conversão vigente
no dia de cada gasto realizado. A
medida passa a valer a partir a
partir de 1º de março de 2020.
Com essa medida, o cliente ficará sabendo já no dia seguinte
quanto vai desembolsar em reais, eliminando a necessidade de
eventual ajuste na fatura subsequente. (Agencia Brasil)

Bolsonaro diz que governo
quer aprovar outras reformas
O presidente Jair Bolsonaro disse na quarta-feira (23)
que a aprovação do texto base
da reforma da Previdência no
Senado deu uma sinalização
positiva para o mercado e que
logo o governo vai partir para
as outras reformas, como a tributária e a administrativa. “A
que for mais fácil passar, as
duas são importantes. A tributária sempre é complicada, há
muito tempo se tenta e não se
consegue. Acredito eu que a
administrativa vai ser de menos
difícil tramitação”, disse em
entrevista à imprensa, durante
sua viagem ao Japão.
Bolsonaro comemorou o
placar de votação do texto da
reforma da Previdência - 60
votos pela aprovação contra 19
- e agradeceu a articulação do
presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O governo aguarda
agora o término da votação
dos destaques da matéria, pre-

visto para esta quarta-feira.
“[Devemos a reforma] ao parlamento brasileiro, a conscientização da maioria que essas
reformas são necessárias para
que o Brasil não corra risco
econômico no futuro”, disse.
“A economia está reagindo a
essas ações do parlamento e
elas foram muito bem-vindas.”
O presidente também explicou a decisão do seu filho,
o deputado federal Eduardo
Bolsonaro (PSL-SP), de abrir
mão da indicação para a embaixada do Brasil em Washington
para se dedicar à sua atuação
no parlamento brasileiro. “A
partir do momento que ele
aceitou ser líder do partido
[PSL], ele agora tem uma tremenda responsabilidade lá no
Brasil […]. [Ele tem que ter]
serenidade, tranquilidade, vai
ter problema pela frente, é uma
bancada grande, mas acho que
ele tem capacidade, pela sua

experiência, de bem conduzir
o partido.”
Segundo Bolsonaro, a indicação de Eduardo Bolsonaro
para ser embaixador do Brasil
nos EUA não está descartada
no futuro. “Quem sabe no futuro, pelo menos para o próximo ano não se discute esse assunto”, completou.
Viagem presidencial
O presidente está em viagem oficial de dez dias por cinco países da Ásia e Oriente
Médio. No seu primeiro destino, o Japão, Bolsonaro participou, na terça-feira (22), da
cerimônia de ascensão ao trono do imperador japonês Naruhito, em Tóquio, e se reuniu
com o presidente da Ucrânia,
Volodymyr Zelenski.
Na quarta-feira, Bolsonaro se reuniu com o primeiroministro do Japão, Shinzo Abe,
na busca por novos negócios

com o país asiático. “É mais um
passo para o acordo comercial
entre Mercosul e Japão”, disse o presidente. A exportação
de carne brasileira e acordos
em ciência e tecnologia também estão na pauta da reunião.
Bolsonaro também se encontrou com representantes da
comunidade brasileira no Japão e com empresários japoneses. Mais de 200 mil brasileiros vivem no Japão, ficando atrás apenas das colônias brasileiras nos Estados
Unidos e no Paraguai. Nesta
noite, Bolsonaro também participa de um banquete oferecido pelo primeiro-ministro
a todos os chefes de Estado
presentes na entronização do
imperador.
Nesta quinta-feira (24), a
comitiva presidencial partirá
para a China, depois Emirados
Árabes, Catar e Arábia Saudita.
(Agencia Brasil)

Estudo revela que capital paulista
atendeu 6,6 mil refugiados em 2018
A zona leste é a parte da cidade de São Paulo que concentra o maior número de refugiados, segundo mapeamento feito pelo Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) em parceria com
a Caritas Arquidiocesana. O estudo é baseado em informações
fornecidas por 5,6 mil pessoas
de um total de 6,6 mil atendidas, ao longo de 2018, pela organização vinculada à Igreja
Católica que trabalha com pessoas forçadas a deixar seus países de origem.
Entre todas as pessoas refugiadas ou que solicitaram o reconhecimento desse status ao
governo brasileiro atendidas
pela Caritas na capital paulista,
5,1 mil viviam efetivamente na
cidade de São Paulo e 549 em
municípios da região metropolitana. Dessas, 55%, ou seja, 2,8
mil residem na zona leste paulistana. O centro tem a segunda
maior concentração, com 1,3
mil refugiados, 26% do total.
Quando são analisados os
distritos da cidade que têm mais
pessoas em situação de refúgio,
a Sé, no centro, lidera, 521 pessoas, seguida pelos também
centrais Pari (409) e República (466). Apresentam ainda

concentrações importantes os
distritos da zona leste de São
Mateus (247), Itaquera (237),
Brás (233), Belém (176) e
Mooca (169).
Nacionalidades
O levantamento também
contabilizou a origem dos refugiados e solicitantes. Ao todo,
pessoas de 84 nacionalidades
foram atendidas no ano passado
pela Caritas, entre pessoas que
chegaram recentemente ao Brasil e aquelas que já estão há mais
tempo no país. Os angolanos formam o maior grupo, representando 20% dos atendidos, seguidos por venezuelanos (19,8%),
congoleses (13,6%), sírios
(10,7%) e nigerianos (4,1%).
Dentre as pessoas que procuraram a Caritas em 2018,
chegaram naquele mesmo ano
25% do total, ou 1,4 mil pessoas. A maior parte dos refugiados, 4,2 mil (75%), entrou no
Brasil entre 1999 e 2017. Entre os recém-chegados, os venezuelanos são a maioria, com
773 pessoas (53,9%). Os angolanos representam 6,5% do total e os sírios, 4%. Também
houve presença relevante dos
originários de Burkina Faso,
com 35 pessoas (2,4%).

Segundo a assitente de Proteção da Acnur, Sílvia Sander, a
chegada de pessoas de Burkina
Faso em busca de refúgio mostra reflexos da atual situação do
país africano. “Nos últimos
anos há uma escalada de pressão de grupos islâmicos no norte de Burkina Faso”, enfatizou.
Sillvia. Ela disse que, nos anos
anteriores,tinham sido atendidas apenas 10 pessoas vindas daquele país. “Você percebe que
tem mais gente saindo de Burkina Faso e chegando aqui no Brasil”, ressaltou.
A identificação dos locais
de concentração e dos perfis
dos refugiados também facilita, segundo Sílvia, atuação e a
articulação com o Poder Público e organizações da sociedade civil. “A gente consegue a
começar a entender nessas regiões em que essas populações
estão concentradas quais são os
equipamentos que existem, falando de políticas públicas,
quais são as estruturas comunitárias de fé religiosa ou espaços culturais, para a partir daí
direcionar melhor as nossas
ações”, destacou.
Perfis
Também foram coletadas

informações sobre gênero e
idade dos refugiados. Entre todas as pessoas atendidas pela
Caritas no ano passado, 64%
eram homens e 34% mulheres.
Pouco mais de 2 mil, 36,4% do
total tinham idades entre 18 e
35 anos. As crianças com até 12
anos representaram 16,5% dos
refugiados e solicitantes, totalizando 933.
Os perfis, no entanto, variam em relação as diferentes nacionalidades. Entre os venezuelanos, 62% eram homens e
50,6% tinham entre 18 e 35
anos. Dos que chegaram a São
Paulo em 2018, a maior parte
57%, ou 441 pessoas, veio pelo
Programa Federal de Interiorização, uma vez que a principal
porta de entrada para esses estrangeiros tem sido o estado de
Roraima.
A quantidade de homens e
mulheres é mais equilibrada entre as pessoas que chegam de
Angola, com percentuais de
49% e 51%, respectivamente.
As crianças até 12 anos são
24,7% dessa comunidade.
Entre os sírios, 66% dos
atendidos são homens e, entre
os que vieram de Burkina Faso,
o percentual chega a 89%.
(Agencia Brasil)

Anúncio de medidas não
contém protestos no Chile
Milhares de pessoas voltaram às ruas de Santiago do Chile
na quarta-feira (23), insatisfeitas com as medidas propostas pelo
presidente, Sebastián Piñera, na noite de terça-feira (22). Piñera
anunciou um incremento às aposentadorias, a criação de um teto
para os gastos com medicamentos, a redução nas tarifas de energia elétrica e o aumento dos impostos para os mais ricos.
Os chilenos, no entanto, demonstram insatisfação, pois as
medidas anunciadas não serão imediatas e ainda terão que passar
por aprovação no Congresso. Além disso, algumas das propostas
não são novas e já estavam tramitando no Parlamento, como a
criação de um teto para os gastos com medicamentos.
Os manifestantes pedem ainda a renúncia do ministro do Interior, Andrés Chadwick, a quem culpam pelas mortes e pela violenta repressão aos protestos dos últimos dias. Chadwick esteve
na quarta-feira (23) na Câmara dos Deputados, onde fez um balanço das manifestações e explicou as razões que levaram Piñera a decretar estado de emergência.
As manifestações, em sua maioria, correm de forma pacífica. Manifestantes com cartazes e bandeiras seguem marchando
nas ruas de Santiago, a capital do país, tentando se aproximar do
Palácio de La Moneda, sede da Presidência. Os carabineros, a
polícia chilena, estabeleceu barreiras de proteção na tentativa de
conter o avanço da marcha. Alguns manifestantes forçaram as
barreiras e a polícia respondeu com gás lacrimogêneo e spray de
pimenta, além de jatos de água. (Agencia Brasil)

Trump anuncia a suspensão
de sanções contra a Turquia
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou,
na quarta-feira (23), que determinou a suspensão de sanções aplicadas contra a Turquia. Segundo ele, a medida foi estabelecida
depois que o governo turco prometeu que cumprirá um “cessar
fogo” permanente ao longo da fronteira com a Síria, encerrando
dessa forma a ofensiva turca na área depois que os Estados Unidos retiraram suas tropas da região.
Em um evento na sala de recepção diplomática da Casa Branca, Trump também defendeu a política externa atual dos Estados
Unidos, afirmando que as tropas americanas foram retiradas de
uma região onde elas não deveriam estar envolvidas.
De acordo com o presidente norte-americano, sua decisão
de remover as forças americanas – embora criticada por políticos republicanos e democratas – foi fundamental para levar o
acordo a bom termo.
Culpa
O presidente disse que os Estados Unidos assumem a culpa e
o crédito pela decisão. “Esse foi um resultado criado por nós,
Estados Unidos, e mais ninguém, nenhuma outra nação”, afirmou. “Estamos dispostos a assumir a culpa e também a receber
crédito; isso é algo que eles [os políticos] tentam fazer há muitas e muitas décadas”, acrescentou.
Para o presidente Trump, a palavra “permanente” suscita questionamentos. “A palavra permanente naquela parte do mundo se
assemelha a algo questionável”, disse. Ele afirmou, porém, que
se a Turquia não cumprir suas obrigações de proteger minorias
étnicas e religiosas, as sanções serão reimpostas.
Retirada
Trump anunciou em 6 de outubro que as tropas dos EUA se retirariam do norte da Síria. Os legisladores o acusaram de abandonar
as forças curdas, que eram aliadas-chave na luta dos EUA contra os
grupos militantes islâmicos. A Turquia argumenta, por outro lado,
que os combatentes curdos são terroristas. (Agencia Brasil)

Expectativa dos
consumidores para inflação
anual cai em outubro
Os consumidores esperam
uma inflação de 4,9% para os
próximos 12 meses. O índice
divulgado na quarta-feira (23)
pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV) recuou 0,8 ponto percentual em relação a outubro
de 2018.
Segundo a FGV, o percentual ficou muito próximo do registrado em julho de 2007: 4,8%.
A pesquisa da FGV mostra
que 43,2% dos consumidores

acreditam que a inflação nos
próximos 12 meses ficará entre 2,75% e 4,25%.
Ao mesmo tempo, 31,9%
esperam um aumento nos preços acima dos 5,75%.
Quem tem renda familiar
até R$ 2,1 mil acredita que a
inflação será de 5,9% nos próximos 12 meses. Já os consumidores na faixa acima dos R$
9,6 mil mensais esperam 4%.
(Agencia Brasil)

Produção de castanhas por
indígenas de Rondônia é recorde
A produção de castanhas pelas comunidades indígenas Paiter Suruí, Cinta Larga e Sakyrabiat, na região de Cacoal, em
Rondônia, pode chegar a 300
toneladas em 2019, a maior safra dos últimos anos.
A estimativa recorde se
deve a novas áreas de castanhais exploradas, além da utilização de maquinários que facilitam a coleta.
Para Elisângela Suruí, coordenadora da cooperativa indígena Coopaiter, a meta da comunidade agora é, aos poucos, diminuir os intermediários e oferecer um produto com preços mais
competitivos e com maior valor
cultural agregado.
“Com uma produção própria,
a gente vai agregar valores, um
valor melhor. E também valorizar a dificuldade que o produtor tem de buscar essa castanha na floresta, todo traba-

lho que ele tem, que muitas vezes o valor não compensa com
esses atravessadores,” disse Elisângela.
A Fundação Nacional do Índio (Funai) em Cacoal tem auxiliado os indígenas na coleta
com o maquinário, como explica o coordenador da unidade,
Ricardo Prado: “Temos veículos, tratores e três caminhões
que fazem o transporte até os
centros de comercialização.
Nós também oferecemos ferramentas: facões, lonas, sacaria, e
também, em alguns casos, específicos, alimentação para esses
indígenas
Para esse ano, além de fornecer castanhas para empresas
de municípios rondonienses e
participar de programas de aquisição de alimentos, os indígenas
pretendem iniciar a comercialização nos estados do Pará e Minas Gerais. (Agencia Brasil)
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Vereadores podem pedir interdição
do aeroporto de Guarulhos
ANTT propõe
declarar caducidade
de contrato da
Transnordestina
A Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT)
publicou na quarta-feira (23)
no Diário Oficial da União
decisão propondo ao governo
federal a declaração da caducidade do contrato de concessão
da Ferrovia Transnordestina
Logística S/A (TLSA), pertencente ao Grupo CSN. A caducidade pode a acarretar a extinção do contrato de concessão
e é decretada, entre outros pontos, por descumprimento de
cláusulas contratuais.
Com 1.753 km de extensão, a ferrovia passa por 81
municípios do Piauí, do Ceará e de Pernambuco, partindo
de Eliseu Martins, no Piauí,
em direção aos portos do Pecém, no Ceará, e de Suape,

em Pernambuco.
A ANTT acolheu as recomendações de um relatório de
uma comissão processante que
verificou o descumprimento
de obrigações contratuais relativas ao trecho chamado de
“Malha I”, com 495 km de extensão.
As obras para a construção
da ferrovia começaram em
2006. O orçamento inicial foi
de R$ 4,5 bilhões, subindo posteriormente para cerca de R$
7,5 bilhões e chegando a mais
de R$ 11 bilhões.
Na decisão publicada nesta
quarta-feira, a ANTT determinou ainda que uma de suas superintendências apure o valor
de “eventual indenização cabível” à TLSA. (Agencia Brasil)

CCJ vota PEC
paralela da Previdência
em novembro,
diz senadora
A presidente Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) do
Senado, Simone Tebet (MDBMS), afirmou na quarta-feira
(23) que a PEC paralela da Previdência (PEC 133/2019) deve
ser votada no colegiado no dia 6
de novembro. O principal ponto
do texto busca incluir estados e
municípios na reforma da Previdência, aprovada na segundafeira (22) em segundo turno no
plenário do Senado.
O relatório apresentado hoje
pelo senador Tasso Jereissati
(PSDB-CE) assegura a estados,
Distrito Federal e municípios o
acesso a recursos da União,
mesmo que eles descumpram
regras do regime próprio de previdência social. Após leitura do
texto, a presidente da CCJ concedeu vista coletiva por 15 dias.
Ao todo, senadores apresentaram 168 emendas à PEC paralela. Tasso Jereissati acolheu
seis, além de ajustes ao texto. A
medida modifica trechos da reforma da Previdência, cuja tramitação foi concluída hoje.
A proposta também prevê
aumento de receitas para compensar parte das perdas referentes às concessões feitas pelos
parlamentares no texto principal.
Entre elas, está o fim da isenção
de contribuições previdenciárias de entidades filantrópicas, do
setor exportador, sobretudo do
agronegócio e de empresas incluídas no Simples. Em 10 anos,
essas medidas podem render aos

cofres públicos R$ 155 bilhões.
Entre as alterações acatadas
por Jereissati está a emenda do
senador Otto Alencar (PSD-BA)
em que estados, Distrito Federal e municípios podem “delegar
para a União a competência legislativa” para definir os critérios de aposentadoria dos servidores locais, como tempo de
contribuição e idade mínima.
Essa delegação pode ser revogada “a qualquer tempo”, por meio
de lei de iniciativa de governadores ou prefeitos.
Outra emenda acatada retira
da PEC paralela o tema da Previdência dos militares estaduais. O
assunto já é discutido em projeto específico (PL 1.645/19), que
aguarda votação em comissão
especial da Câmara. A proposta
define normas gerais sobre inatividade e pensão de militares.
Tasso Jereissati também incorporou parcialmente emenda
do senador Humberto Costa
(PT-PE) que prevê a manutenção
em 15 anos de contribuição do
tempo mínimo para homens que
ainda não ingressaram no mercado de trabalho requererem
aposentadoria. Em outra mudança, o relator suaviza a regra de
transição para mulheres. Em vez
de a idade exigida para a aposentadoria ser acrescida de seis
meses a cada ano, Tasso recomenda que o tempo extra seja
adicionado a cada dois anos, até
que a trabalhadora urbana atinja
62 anos. (Agencia Brasil)

A Comissão Especial de Inquérito da Câmara de Vereadores de Guarulhos pode pedir a
interdição do Aeroporto Internacional de Guarulhos, administrado pela GRU Airport, após terem recebido a confirmação de
que ele funciona sem os autos
de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).
De acordo com a Câmara,
representantes do Corpo de
Bombeiros de São Paulo informaram que o auto de vistoria do
Terminal 1 expirou em abril deste ano e ainda não foi renovado.
A validade do AVCB do Terminal 3 venceu em agosto e o do
Terminal 2, por sua vez, nunca foi
emitido. Cerca de 3,5 milhões
de passageiros embarcam e desembarcam todos os meses no
aeroporto.
Entre as irregularidades encontradas, dizem os vereadores,
estão hidrantes sem água e escadas obstruídas. Segundo o pre-

sidente da comissão especial, o
vereador João Dárcio Ribamar
Sacchi (Podemos), um artigo do
Decreto 63.911, criado em dezembro do ano passado pelo governo de São Paulo, aumentou o
poder de fiscalização dos bombeiros e autorizou a interdição
das edificações que descumprirem as normas de segurança.
Na próxima terça-feira (29),
a comissão vai realizar uma nova
reunião para divulgar a data em
que serão feitas diligências no
aeroporto por vereadores e bombeiros.
Por meio de nota, a prefeitura de Guarulhos informou que
fiscaliza as empresas estabelecidas na cidade em relação à licença de atividade econômica.
“Quanto à estrutura e a operação
dos terminais de passageiros, por
ser área de segurança e parte dela
considerada área internacional,
não há um entendimento junto a
Anac [Agência Nacional de Avi-

ação Civil] de que se trata de
competência da administração
municipal tal fiscalização”.
Outro lado
Procurada pela Agência Brasil, a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, informou que assumiu o aeroporto em operação sem os
autos de vistoria de qualquer terminal. “Desde então, realiza investimentos para adequação dos
terminais e faz a manutenção
constante de todos os equipamentos de combate contra incêndio já existentes em todo o
complexo aeroportuário”, diz a
concessionária, em nota.
A empresa informou ainda
que o edifício garagem do aeroporto possui o AVCB e que obras
em andamento visam a renovação do AVCB dos Terminais 1 e
3 e a emissão completa do auto
de vistoria do Terminal 2. “O plano de execução sobre o tema

prevê a realização de ações gradativas, de forma que o impacto
sobre o fluxo de passageiros,
bem como a exposição a situações de risco a todos que circulam no aeroporto sejam minimizadas. O prazo para conclusão de
todos os trabalhos necessários
é até janeiro de 2020”, informou.
A GRU Airport informa que
possui infraestrutura de combate a incêndio em todos os terminais capaz de atender todo o
tipo de ocorrência. “No complexo aeroportuário existe um
Centro de Operações de Emergência, que monitora, 24 horas
por dia, sem interrupção, a
rede de alarmes de incêndio. O
aeroporto também possui um
batalhão de Brigada de Incêndio, baseado no sítio aeroportuário, com caminhões modelo Panther 6X6 à disposição,
mesmo modelo utilizado pelos
maiores aeroportos do mundo”,
diz a nota. (Agencia Brasil)

Barroso vota favorável à prisão após
condenação em segunda instância
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso votou a favor do entendimento da Corte que autoriza a prisão após a condenação
em segunda instância da Justiça.
Até o momento, o placar do julgamento está em 3 votos a 1 a
favor da medida. Após a manifestação do ministro, a sessão foi
suspensa e será retomada nesta
quinta-feira (24).
Segundo Roberto Barroso, a
prisão em segunda instância
sempre foi aceita pelo STF, exceto entre 2009 e 2016. Para
Barroso, a decisão provocou um
“poderoso incentivo” à protelação das condenações e reforçou
a seletividade do sistema recursal, possibilitando que réus ricos
consigam evitar a prisão por terem condições de pagar advogados para entrar com recursos.
“Vejam o impacto positivo
trazido pela mudança da jurisprudência, que impulsionou a solução de boa parte dos crimes de
colarinho branco, porque o temor real da punição levou a uma
grande quantidade de colaborações premiadas por réus e de
acordos de leniência de empre-

sas, apenas no âmbito da Operação Lava Jato”, disse.
Barroso também rebateu os
advogados que se manifestaram
na semana passada, no primeiro
dia de julgamento. Segundo os
profissionais, a permissão da
prisão para cumprimento antecipado da pena contribui para a
superlotação dos presídios. Segundo o ministro, dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) mostram que, a
partir de 2016, quando o STF
voltou a permitir a prisão em
segunda instância, o percentual
de prisões caiu. Entre 2009 e
2016, a média de aumento de
presos foi de 6,25%. Após 2016,
quando volta a possibilidade, a
média foi 1,46%, de acordo com
o ministro.
“Não foram os pobres que
sofreram o impacto da possibilidade de execução da pena após
a condenação em segundo grau.
Não foram os pobres que mobilizaram os mais brilhantes advogados criminais do país, não
creio nisso”, afirmou.
Na sessão de quarta-feira
(23), a favor da prisão em segunda instância também vota-

ram Alexandre de Moraes e
Edson Fachin. O relator, ministro Marco Aurélio, votou
contra a medida.
Entenda
A Corte começou a julgar
definitivamente três ações declaratórias de constitucionalidade (ADCs), relatadas pelo ministro Marco Aurélio e protocoladas pela OAB, pelo PCdoB e
pelo antigo PEN, atual Patriota.
O entendimento atual do Supremo permite a prisão após
condenação em segunda instância, mesmo que ainda seja possível recorrer a instâncias superiores. No entanto, a OAB
e os partidos sustentam que o
entendimento é inconstitucional e uma sentença criminal
somente pode ser executada
após o fim de todos os recursos possíveis, fato que ocorre no STF e não na segunda
instância da Justiça, nos tribunais estaduais e federais. Dessa forma, uma pessoa condenada só vai cumprir a pena após
decisão definitiva do STF.
A questão foi discutida recentemente pelo Supremo ao

menos quatro vezes. Em 2016,
quando houve decisões temporárias nas ações que estão sendo julgadas, por 6 votos a 5, a
prisão em segunda instância
foi autorizada. De 2009 a 2016,
prevaleceu o entendimento
contrário, de modo que a sentença só poderia ser executada
após o Supremo julgar os últimos recursos.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o julgamento terá impacto na situação de
4,8 mil presos com base na decisão do STF que autorizou a prisão em segunda instância. Os
principais condenados na Operação Lava Jato podem ser beneficiados, entre eles, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde 7 de abril do ano
passado, na Superintendência da
Polícia Federal em Curitiba,
após ter sua condenação por
corrupção e lavagem de dinheiro confirmada pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região
(TRF4), no caso do tríplex do
Guarujá (SP), além do ex-ministro José Dirceu e ex-executivos de empreiteiras. (Agencia Brasil)

Entidades comentam aprovação
da reforma da Previdência
A aprovação da reforma da
Previdência em segundo turno
no Senado foi bem recebida pelo
setor produtivo. Segundo as entidades da indústria e do comércio, as novas regras de aposentadoria e pensões favorecem a recuperação da economia, ao reduzirem os gastos do governo, possibilitando a redução de juros e a
geração de mais emprego.
Para a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a reforma da Previdência possibilita ao
Brasil assegurar o bem-estar dos
idosos, sanear as contas públicas, estimular o crescimento
econômico e dar boas perspectivas para as futuras gerações. A

confederação considerou a
aprovação um importante avanço para o Brasil porque abre espaço político para outras medidas, como a reforma tributária,
as privatizações, a desburocratização e mudanças microeconômicas que facilitem a vida dos
empreendedores.
A Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL)
considerou positiva a aprovação
da reforma. Em nota, a entidade
diz que as mudanças na Previdência são essenciais para garantir
a viabilidade do sistema de seguridade social do país. “A
CNDL acredita que a Nova Previdência vai contribuir para o

equilíbrio das contas públicas e,
juntamente com as reformas tributária, administrativa e política, que ainda passarão pelo crivo do parlamento, garantirá um
ambiente de confiança para a retomada dos investimentos e um
cenário propício ao desenvolvimento econômico”, ressaltou.
Centrais sindicais
Se a decisão do Congresso
foi bem recebida pelo setor produtivo, as centrais sindicais lamentaram a aprovação. Por meio
da rede social Twitter, a Central
Única dos Trabalhadores (CUT)
classificou a reforma de “cruel”
para trabalhadores e viúvas. Para

a entidade, as novas regras não
combatem privilégios e prejudicam os mais pobres, mesmo com
a redução da contribuição para
quem ganha um salário mínimo.
Segundo a CUT, o segurado
com salários menores trabalhará mais e receberá menos. Quem
ganha um salário mínimo, atualmente em R$ 998, vai contribuir com 5% a menos por mês
ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS). No entanto, a nova
fórmula de cálculo, que aumenta
de 35 anos para 40 anos o tempo
de contribuição para receber aposentadoria integral, fará o trabalhador contribuir 25% a mais ao
longo da vida. (Agencia Brasil)

Óleo atinge mais duas praias
pernambucanas
Após 55 dias do aparecimento de manchas de óleo no
litoral da Paraíba, o produto, de
origem desconhecida, que já
atingiu os nove estados do Nordeste, continua chegando à
costa, poluindo trechos que
ainda não tinham sido afetados.
Em Pernambuco, ao menos
mais duas praias, distantes cerca de 50 quilômetros uma da
outra, foram atingidas na quarta-feira (23).
Segundo a prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, na
Grande Recife, o óleo atingiu
um trecho da Praia de Barra de
Jangada esta madrugada. Servidores municipais que estavam
de prontidão monitorando a
área, militares da Marinha, voluntários e um grupo de detentos coletaram todo o material
que conseguiram, “minimizan-

do os danos”, conforme informou a prefeitura.
Voluntários
Os 50 presos que participaram da ação de limpeza cumprem pena no regime semiaberto da Penitenciária Agroindustrial São João, localizada na
Ilha de Itamaracá, também na
região metropolitana de Recife. De acordo com o governo
de Pernambuco, todos se voluntariaram para o trabalho.
Em troca, terão esse tempo
descontado de suas penas, conforme previsto na legislação.
Separados em grupos e usando Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs), eles ajudaram a recolher parte do óleo em
sacos de lixo, sendo o tempo
todo escoltados por agentes penitenciários.

Também durante a madrugada, moradores constataram a presença de óleo na orla da Praia do
Janga, no município de Paulista,
no litoral norte pernambucano.
Nas redes sociais, a prefeitura
anunciou que está “fechando o
planejamento que vai mobilizar todas as secretarias,
ONGs, colônias de pescadores e a população para minimizar um possível desastre
ambiental”, e convocou voluntários a procurar a prefeitura para
saber como colaborar.
Até terça-feira (22), o governo estadual já contabilizava a
coleta de 489 toneladas de óleo
e material contaminado ao longo do litoral pernambucano.
Pesquisa
O governo de Pernambuco
anunciou na quarta-feira (23) o

lançamento de um edital para
estimular a realização de pesquisas sobre as consequências da
poluição para a saúde da população e para os ecossistemas atingidos pelo óleo.
A secretaria estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação
destinará R$ 2,5 milhões à iniciativa. A Fundação de Amparo à
Ciência e Tecnologia do Estado
de Pernambuco (Facepe) contratará 12 projetos.
O edital é voltado à contratação de laboratórios e instituições de pesquisa, públicos
ou privados. Cada projeto de
até R$ 200 mil deverá ser
executado em até um ano. O
edital com todas as informações estará disponível a partir da próxima sexta-feira
(25), no site da Facepe.
(Agencia Brasil)

Jornal O DIA SP

São Paulo, quinta-feira, 24 de outubro de 2019
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COMUNICADO DE COMPARECIMENTO
Solicitamos o comparecimento do Sr.
FÁBIO HENRIQUE YOLE PEREIRA
Carteira Profissional nº 68352 –
Série 00355-SP, CPF nº 390.647.298-16
o retorno ao trabalho em 48 horas.
O seu não comparecimento caracterizará o Abandono
de Emprego conforme o Artigo 482 Letra I da CLT.
WS do Brasil Indústria e Comércio EIRELI
Rua Javari, 420 – Mooca – São Paulo/SP
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0018327-57.2018.8.26.0100 A MM. Juiza de Direito da 44ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra.
Anna Paula Dias da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a SPEED AIR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA, CNPJ 03.084.086/0001-76, que por este Juízo tramita
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Espólio
de Vera Lucia Lopes Paixao. Encontrando-se a executada em
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV
do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,
acerca da penhora havida sobre uma parte ideal igual a
72/120 do imóvel de Matrícula nº 54.272, CRI Santa Isabel/SP,
com área de 142.948,00m2, no Bairro do Parataí, Santa
Isabel/SP. Passando a fluir dos 20 dias supra o prazo de 15
dias para impugnação. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[24,25]
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Antenor
Stringler, REQUERIDO POR Vera Stringler da Silva Pedroso PROCESSO Nº1033716-42.2016.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara da Família e Sucessões, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). SILVANA
ZAPAROLI BARBOSA ZAVAREZZI, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença proferida em 26 de fevereiro de
2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de ANTENOR
STRINGLER, CPF 002.780.178-00, declarando-o(a)
relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da
vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Vera Stringler da Silva Pedroso. O
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de
dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS.
[24]

San Giovanni Participações S.A. - CNPJ 20.845.448/0001-13 - NIRE: em fase de obtenção
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, hora, local: 20.09.2019, 14hs, na sede social, Rua Geraldo Flausino Gomes, 61, 14º andar, conjunto 141,
sala 07, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos membros. Mesa: Presidente: Sr. João Guilherme Sabino Ometto, Secretária: Sra. Giovanna Mirone Ometto. Deliberação aprovada: 1. Eleger os Srs. Guilherme Fontes Ribeiro, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 20.952.088-7 SSP/SP, CPF 270.321.468-56; José Carlos
Mirone Ometto, brasileiro, casado, empresário, RG 24.932.377-1 SSP/SP, CPF 132.486.708-60; e Jorge Paulo César da Silva, brasileiro, economista, RG 16.637.617-6 SSP/SP, CPF 087.482.138-02, todos residentes São Paulo/SP,
para ocupar, respectivamente, o cargo de Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente e Diretor sem designação especíﬁca, para um mandato uniﬁcado de 03 anos a contar da presente data. 2. Os Diretores ora eleitos declaram
que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 20.09.2019. João Guilherme Sabino Ometto - Presidente do Conselho de Administração e da Mesa, Giovanna
Mirone Ometto - Vice-Presidente do Conselho de Administração e Secretária da Mesa. Conselho de Administração: Adriana Mirone Ometto, José Carlos Mirone Ometto, Daniela Ometto Ribeiro, Guilherme Fontes Ribeiro, Olga
Stankevicius Colpo. JUCESP nº 532.038/19-8 em 07.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
SANTO ALPHEGE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 12.125.313/0001-55 - NIRE 35.300.439.198
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada,
em primeira convocação, no dia 31/10/2019, às 7:00 horas, na sede social da Companhia, em Barueri,
SP, na Rua Francisco de Melo Palheta, 327, sala 04, Bairro Jardim dos Camargos, CEP 06410-120,
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em AGO: (a) prestação de contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo
em 31/12/2018; (b) deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado em
31/12/2018; Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas na AGO encontram-se
disponíveis aos Srs. Acionistas, para consulta, na sede social da Companhia. Os Srs. Acionistas
poderão ser representados na Assembleia Geral por procuradores constituídos na forma do Artigo
126, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. Barueri, 21/10/2019. Diretoria.
(22, 23 e 24/10/2019)
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GHQRPLQDomRVRFLDOSDUD6DQ*LRYDQQL3DUWLFLSDo}HV6$ ´&RPSDQKLDµ RVMRUQDLVDVHUHPXWL FRQWUDWRVFHOHEUDGRVRXHPYLDGHFHOHEUDomRHVREUHTXDLVTXHURXWURVDWRVLQHUHQWHVjDWXDomRGD
OL]DGRVSDUDDVSXEOLFDo}HVVHUmRR'2(63HRMRUQDO2'LDGH6mR3DXOR2VDWXDLVVyFLRVSDVVD &RPSDQKLD'LUHWRULD$'LUHWRULDVHUiFRPSRVWDSRUQRPtQLPRHQRPi[LPR'LUHWRUHV
UmRjTXDOLGDGHGHDFLRQLVWDVHRFDSLWDOVRFLDOGH5SHUPDQHFHUiLQDOWHUDGRSDV SHVVRDVItVLFDVDFLRQLVWDVRXQmRUHVLGHQWHVHGRPLFLOLDGRVQRSDtVHOHLWRVSHOR&RQVHOKRGH$GPL
VDQGRDVHUGLYLGLGRHPDo}HVVHQGRDo}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHP QLVWUDomRHSRUHVWHGHVWLWXtYHLVDTXDOTXHUWHPSRSDUDPDQGDWRVXQLILFDGRVGHDQRVSHUPLWLGDD
YDORUQRPLQDOFRUUHVSRQGHQWHDGRFDSLWDOWRWDODWXDOHDo}HVSUHIHUHQFLDLVQR UHHOHLomRSRUXPQ~PHURLOLPLWDGRGHPDQGDWRVFRQVHFXWLYRVVHQGRXP'LUHWRU3UHVLGHQWHXP'LUH
PLQDWLYDVVHPYDORUQRPLQDOFRUUHVSRQGHQWHDGRFDSLWDOWRWDODWXDO$VDo}HVSUHIHUHQ WRU9LFH3UHVLGHQWHHRVGHPDLVVHPGHVLJQDomRHVSHFtILFD2V'LUHWRUHVVHUmRLQYHVWLGRVHP
FLDLVGD&RPSDQKLDQmRSRVVXHPGLUHLWRDYRWRHSRVVXHPGLUHLWRDXPGLYLGHQGRPtQLPRSULRULWiULR VHXVFDUJRVPHGLDQWHDVVLQDWXUDGRWHUPRGHSRVVHHPOLYURSUySULRHGHYHUmRSHUPDQHFHUQRH[HU
HTXLYDOHQWHDSHORPHQRVDPDLVTXHRVGLYLGHQGRVDWULEXtGRVjVDo}HVRUGLQiULDV$DV FtFLRGHVHXVFDUJRVDWpDSRVVHGHVHXVVXFHVVRUHV2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiFULDU
VHPEOHLDJHUDOSRGHUiGHOLEHUDUSHODGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVjVDo}HVSUHIHUHQFLDLVHPPRQWDQWH RXWURVFDUJRVSDUDD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDHGHVLJQDUDVIXQo}HVHDWULEXLo}HVHVSHFtILFDVDHOHV
VXSHULRUDRGLYLGHQGRPtQLPRDWULEXtGRDHODV$OpPGRGLYLGHQGRPtQLPRSULRULWiULRGHSRLVGHDVVH 2V'LUHWRUHVWHUmRSRGHUHVSDUD D UHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDHP-Xt]RHIRUDGHOHDWLYDRXSDVVLYD
JXUDGRRGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULRjVDo}HVRUGLQiULDVDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVSDUWLFLSDUmRGRVOX PHQWHSHUDQWHWHUFHLURVTXDLVTXHUUHSDUWLo}HVS~EOLFDVDXWRULGDGHVIHGHUDLVHVWDGXDLVRXPXQLFL
FURVUHPDQHVFHQWHVHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVFRPDVRUGLQiULDVDOWHUDomRGRDUWLJRGR(VWDWX SDLVEHPFRPRDXWDUTXLDVVRFLHGDGHVGHHFRQRPLDPLVWDHHQWLGDGHVSDUDHVWDWDLV E DGPLQLVWUDU
WR6RFLDODFULDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDVHUIRUPDGRSRUQRPtQLPRHQRPi[LPR RULHQWDUHGLULJLURVQHJyFLRVVRFLDLVUHVSHLWDGDVDVGHOLEHUDo}HVWRPDGDVHP$VVHPEOHLD*HUDOHSHOR
PHPEURVFRPDFRQVHTXHQWHUHIRUPXODomRGDHVWUXWXUDGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHVXDV &RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR F DVVLQDUGXSOLFDWDVHHPVXDVUHVSHFWLYDVIDWXUDVH G UHFHEHUSDJD
UHVSHFWLYDVDWULEXLo}HVHFRPSHWrQFLDV$&RPSDQKLDVHUiDGPLQLVWUDGDSRUXP&RQVHOKRGH$GPL PHQWRVHIHWXDGRVHPQRPHGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDVHUiUHSUHVHQWDGD L SHODDVVLQDWXUD
QLVWUDomRHXPD'LUHWRULDFRPRVSRGHUHVFRQIHULGRVHPOHLHSHOR(VWDWXWR6RFLDO(OHJHUSDUDFRP FRQMXQWDGHTXDLVTXHU'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDRX LL SRUTXDOTXHU'LUHWRUHPFRQMXQWRFRPXP
SRUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDXPPDQGDGRXQLILFDGRGHDQRVRV6UV-RmR*XLOKHUPH PDQGDWiULRFRQVWLWXtGRFRPSRGHUHVHVSHFtILFRVREVHUYDGRRTXDQWRGLVSRVWRQRDEDL[R$V
6DELQR2PHWWREUDVLOHLURFDVDGRHQJHQKHLUR5* 66363 &3)SDUD SURFXUDo}HVRXWRUJDGDVSHOD&RPSDQKLDGHYHUmRVHUDVVLQDGDVSRUTXDLVTXHU'LUHWRUHVHPFRQMXQ
3UHVLGHQWH*LRYDQQD0LURQH2PHWWREUDVLOHLUDQDWXUDOL]DGDFDVDGDHPSUHViULD5* WRHVDOYRDVSURFXUDo}HV´DGMXGLFLDµWRGDVDVGHPDLVFRQIHULGDVHPQRPHGD&RPSDQKLDH[SLUDUmR
66363 &3)SDUD9LFH3UHVLGHQWH&RQVHOKHLURV$GULDQD0LURQH2PHWWREUDVL DXWRPDWLFDPHQWHHPGHGH]HPEURGRH[HUFtFLRSDUDRTXDOKDMDVLGRRXWRUJDGDUD]mRSHODTXDORV
OHLUDGLYRUFLDGDGHVLJQGHLQWHULRUHV5*Q 66363 &3)-RVp&DU LQVWUXPHQWRVGHQRPHDomRPHQFLRQDUmRHPVHXFRQWH[WRH[SUHVVDPHQWHHVWHWHUPRGHYLJrQFLD
ORV0LURQH2PHWWREUDVLOHLURFDVDGRHPSUHViULR5* 66363 &3) ,QFOXHPVHGHIRUPDH[FOXVLYDHQWUHRVSRGHUHVGR'LUHWRU3UHVLGHQWHREVHUYDGRRTXDQWRGLVSRV
'DQLHOD2PHWWR5LEHLUREUDVLOHLUDFDVDGDDGPLQLVWUDGRUDGHHPSUHVDV5*66363 WRQR$UWLJRH$UWLJRGHVWH(VWDWXWR6RFLDO D 2UJDQL]DURVSODQRVJHUDLVGHGHVHQYROYLPHQWRGD
&3)*XLOKHUPH)RQWHV5LEHLUREUDVLOHLURFDVDGRDGPLQLVWUDGRUGHHPSUHVDV5* &RPSDQKLDEHPFRPRGHILQLURVSURFHGLPHQWRVDVHUHPDGRWDGRVSDUDRSODQRGHGHVHQYROYLPHQWR
 66363 &3)H2OJD6WDQNHYLFLXV&ROSREUDVLOHLUDDGPLQLVWUDGRUD E 2EVHUYDGRRGHVWH$UWLJRDGTXLULUDOLHQDUHRQHUDUEHQVTXHFRPS}HPRDWLYRLPRELOL]DGRGD
5*66363&3)WRGRVUHVLGHQWHVHP6mR3DXOR63RVTXDLVGHFODUDP &RPSDQKLDDVVXPLUREULJDo}HVH[RQHUDUWHUFHLURVGHREULJDo}HVDVVXPLGDVSUHVWDUDYDLVILDQoDV
QmRHVWDUHPLPSHGLGRVSRUOHLGHH[HUFHUDWLYLGDGHVPHUFDQWLVHVmRLQYHVWLGRVQRVVHXVUHVSHFWLYRV RXTXDLVTXHURXWUDVJDUDQWLDVFRODWHUDLVHPREULJDo}HVGDVRFLHGDGHRXGHWHUFHLURVHFRQWUDWDUHP
FDUJRVPHGLDQWHDDVVLQDWXUDGRVWHUPRVGHSRVVH2V&RQVHOKHLURVHOHLWRVUHXQLUVHmRHPVHJXLGDD SUpVWLPRVTXHLPSOLTXHPHPYLQFXODURSDWULP{QLRVRFLDO F $GPLWLUHGHPLWLUSHVVRDOQHFHVViULR
ILPGHHOHJHURVPHPEURVGD'LUHWRULD$UHPXQHUDomRGDDGPLQLVWUDomRVHUiIL[DGDHPDVVHPEOHLD FRPIL[DomRGDVUHVSHFWLYDVUHPXQHUDo}HVSURYHQWRVHFRQGLo}HV G 2EVHUYDGRRGHVWH$UWLJR
JHUDOSRVWHULRUDVHUUHDOL]DGDRSRUWXQDPHQWH2(VWDWXWR6RFLDO(QFHUUDPHQWR1DGDPDLV6mR UHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDHPDWRVQRUPDLVGHVXDDWLYLGDGHVRFLDOMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDOPHQWHDWL
3DXOR$FLRQLVWDVH&RQVHOKHLURV(OHLWRV-RmR*XLOKHUPH6DELQR2PHWWR*LRYDQQD0LURQH YDHSDVVLYDPHQWHEHPFRPRHPLWLUDFHLWDUHHQGRVVDUQRWDVSURPLVVyULDVOHWUDVGHFkPELRHWtWXORV
2PHWWR$GULDQD0LURQH2PHWWR-RVp&DUORV0LURQH2PHWWR'DQLHOD2PHWWR5LEHLUR*XLOKHUPH)RQWHV5L GHFUpGLWRHPJHUDO H 2EVHUYDGRRGHVWH$UWLJRUHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDHPWRGRVRVLQVWUX
EHLUR2OJD6WDQNHYLFLXV&ROSR$GYRJDGD&ODULVVD)LJXHLUHGRGH6RX]D)UHLWDV2$%63-8&(63 PHQWRVS~EOLFRVHSDUWLFXODUHVSHORVTXDLVVHSURPHWHDDTXLVLomRDOLHQDomRRXRQHUDomRGHEHQV
PyYHLVHLPyYHLV I $XWRUL]DUDVGHVSHVDVGHYXOWRRXLQYHVWLPHQWRVH[SUHVVLYRVH J 2EVHUYDGRR
H1,5(HP*LVHOD6LPLHPD&HVFKLQ6HFUHWiULD*HUDO
(VWDWXWR6RFLDO'HQRPLQDomR6RFLDO6DQ*LRYDQQL3DUWLFLSDo}HV6$pXPDVRFLHGDGHSRU GHVWH$UWLJRHPLWLUHQGRVVDUVDFDUGHVFRQWDUFKHTXHVHPRYLPHQWDUFRQWDVEDQFiULDV6mR
Do}HVGHFDSLWDOIHFKDGRUHJLGDSHORGLVSRVWRQRSUHVHQWH(VWDWXWR6RFLDOHSHODVGLVSRVLo}HVUHJXOD H[SUHVVDPHQWHYHGDGRVVHQGRQXORVHLQRSHUDQWHVFRPUHODomRj&RPSDQKLDRVDWRVGHTXDLVTXHU
PHQWDUHVHOHJDLVDSOLFiYHLVHPHVSHFLDOD/HLFRQIRUPHDOWHUDGD ´/HLGDV6RFLHGDGHVSRU GRVDFLRQLVWDV&RQVHOKHLURV'LUHWRUHVSURFXUDGRUHVRXIXQFLRQiULRVTXHDHQYROYHUHPHPREULJDo}HV
$o}HVµ  D´&RPSDQKLDµ 6HGH$&RPSDQKLDWHPVHGHQD5XD*HUDOGR)ODXVLQR*RPHV UHODWLYDVDQHJyFLRVRXRSHUDo}HVHVWUDQKDVDRREMHWRVRFLDOGD&RPSDQKLDWDLVFRPRILDQoDVDYDLV
DQGDUFRQMXQWRVDOD%URRNOLQ6mR3DXOR63&(3SRGHQGRPDQWHUILOLDLVDJrQFLDV HQGRVVRVRXTXDLVTXHURXWUDVJDUDQWLDVFRQFHGLGDVHPIDYRUGHWHUFHLURVTXHQmRHVWHMDPYLQFXODGRV
HHVFULWyULRVGHUHSUHVHQWDomRHPTXDOTXHUORFDOLGDGHGRSDtVRXGRH[WHULRUSRUGHOLEHUDomRGD$V DRREMHWRVRFLDOGD&RPSDQKLD&RQVHOKR)LVFDO2&RQVHOKR)LVFDOQmRWHUiIXQFLRQDPHQWRSHU
VHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDV2EMHWR6RFLDO$&RPSDQKLDWHPSRUREMHWR L DSDUWLFLSDomRHPRX PDQHQWHVHQGRLQVWDODGRPHGLDQWHGHOLEHUDomRGRVDFLRQLVWDVFRQIRUPHSUHYLVWRHPOHL2&RQ
WUDVVRFLHGDGHVVLPSOHVRXHPSUHViULDVQDFLRQDLVRXHVWUDQJHLUDVQDTXDOLGDGHGHVyFLDDFLRQLVWD VHOKR)LVFDOTXDQGRLQVWDODGRVHUiFRPSRVWRSRUQRPtQLPRHQRPi[LPRPHPEURVHSRULJXDOQ~
RXTXRWLVWDH LL DJHVWmRHDFRPHUFLDOL]DomRGHEHQVSUySULRV3UD]R2SUD]RGHGXUDomRGD PHURGHVXSOHQWHVDFLRQLVWDVRXQmRHOHLWRVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVVHQGRSHUPLWLGDD
&RPSDQKLDpLQGHWHUPLQDGR&DSLWDO6RFLDOH$o}HV2FDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDWRWDOPHQWH UHHOHLomR4XDQGRLQVWDODGRR&RQVHOKR)LVFDOWHUiFRPDVDWULEXLo}HVHSUD]RVGHPDQGDWRSUHYLVWRV
VXEVFULWR H LQWHJUDOL]DGR HP PRHGD FRUUHQWH QDFLRQDO p GH 5 GLYLGLGR HP HPOHLÔQLFR$UHPXQHUDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOVHUiHVWDEHOHFLGDSHOD$VVHPEOHLD
 Do}HV VHQGR  Do}HV RUGLQiULDV QRPLQDWLYDV H VHP YDORU QRPLQDO H *HUDOGH$FLRQLVWDVTXHRVHOHJHU&HVVmRH7UDQVIHUrQFLDGH$o}HV2DFLRQLVWDTXHGHVHMDUDOLH
Do}HVSUHIHUHQFLDLVQRPLQDWLYDVVHPYDORUQRPLQDO$VDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGR QDURXSRUTXDOTXHUIRUPDHDTXDOTXHUWtWXORWUDQVIHULUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHVXDVDo}HV ´$FLRQLV
FDSLWDOVRFLDOVmRLQGLYLVtYHLVHPUHODomRj&RPSDQKLDHFDGDDomRRUGLQiULDFRQIHUHDVHXWLWXODURGL WD2IHUWDQWHµ GHYHUiDQWHVRIHUHFrODVDRVRXWURVDFLRQLVWDV ´$FLRQLVWDV2IHUWDGRVµ TXHWHUmRR
UHLWRDYRWRQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVGH$FLRQLVWDVFXMDVGHOLEHUDo}HVVHUmRWRPDGDVQDIRUPDGHV GLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSDUDDGTXLULODVQDSURSRUomRGHVXDVSDUWLFLSDo}HVQRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSD
WH(VWDWXWR6RFLDOHGDOHJLVODomRDSOLFiYHOVHQGRTXHDVDo}HVRUGLQiULDVSRGHUmRVHUFRQYHUWLGDVHP QKLDHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVFRPRWHUFHLURLQWHUHVVDGR$RIHUWDHVWDEHOHFLGDQHVWHDUWLJR
Do}HVSUHIHUHQFLDLVDTXDOTXHUPRPHQWRPHGLDQWHGHOLEHUDomRGDDVVHPEOHLDJHUDOeDVVHJX GHYHUiVHUHIHWLYDGDDWUDYpVGHXPDQRWLILFDomRSRUHVFULWRGR$FLRQLVWD2IHUWDQWHDVHUHQWUHJXHDRV
UDGRRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDDRVDFLRQLVWDVSDUDVXEVFULomRGRVDXPHQWRVGRFDSLWDOVRFLDOGD&RP $FLRQLVWDV2IHUWDGRVFRQWHQGRRQ~PHURGHDo}HVRIHUWDGDV ´$o}HV2IHUWDGDVµ VHXSUHoRRSUD]R
SDQKLDQDSURSRUomRGRQ~PHURGHDo}HVTXHSRVVXtUHPUHJHQGRVHRH[HUFtFLRGHVVHGLUHLWRGHDFRU SDUDSDJDPHQWRGHPDLVFRQGLo}HVGDYHQGDRXWUDQVIHUrQFLDSURSRVWDHRQRPHHDLGHQWLILFDomR
GRFRPDOHJLVODomRDSOLFiYHOeYHGDGRDRVDFLRQLVWDVFDXFLRQDURXGHTXDOTXHUIRUPDHPSH FRPSOHWRVGRFRPSUDGRULQWHUHVVDGR ´7HUPRVGD2IHUWDµ 'XUDQWHRVGLDVVHJXLQWHVDRUH
QKDURXRQHUDUDVDo}HVGHVXDWLWXODULGDGHVDOYRHPIDYRUGHRXWURDFLRQLVWD$VDo}HVSUHIH FHELPHQWRGDQRWLILFDomRUHIHULGDQRDQWHULRUFDGDXPGRV$FLRQLVWDV2IHUWDGRVGHYHUiLQIRUPDUSRU
UHQFLDLVGD&RPSDQKLDQmRWHUmRGLUHLWRGHYRWRHWHUmRGLUHLWRDXPGLYLGHQGRPtQLPRSULRULWiULRHTXL HVFULWRDR$FLRQLVWD2IHUWDQWHVHH[HUFHUiRXQmRRVHXGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSDUDDDTXLVLomRGDV
YDOHQWHDSHORPHQRVDPDLVTXHRVGLYLGHQGRVDWULEXtGRVjVDo}HVRUGLQiULDVSRGHQGRDDV $o}HV2IHUWDGDVEHPFRPRVHWHUiLQWHQomRHPDGTXLULUHYHQWXDLVVREUDVGHFRUUHQWHVGDIDOWDGHLQ
VHPEOHLDJHUDOGHOLEHUDUSHODGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVjVDo}HVSUHIHUHQFLDLVHPPRQWDQWHVXSHULRU WHUHVVHGRRXWUR$FLRQLVWD2IHUWDGR DV´$o}HV5HVWDQWHVµ 8PDYH]H[HUFLGDDSUHIHUrQFLDFRP
DRGLYLGHQGRPtQLPRDWULEXtGRDHODV$OpPGRGLYLGHQGRPtQLPRSULRULWiULRGHSRLVGHDVVHJXUDGRRGL UHODomRDWRGDVDV$o}HV2IHUWDGDVHVVDVGHYHUmRVHUDGTXLULGDVGHDFRUGRFRPRV7HUPRVGD2IHUWD
YLGHQGRPtQLPRREULJDWyULRjVDo}HVRUGLQiULDVDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVSDUWLFLSDUmRGRVOXFURVUHPD HWUDQVIHULGDVDR$FLRQLVWD2IHUWDGRQRSUD]RGHGLDVGDGDWDGRUHFHELPHQWRSHOR$FLRQLVWD2IHU
QHVFHQWHVHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVFRPDVRUGLQiULDV$VVHPEOHLDV*HUDLV$V$VVHPEOHLDV*H WDQWHGDQRWLILFDomRGRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLD8PDYH]WUDQVFRUULGRRSUD]RDFLPD
UDLVRUGLQiULDVUHDOL]DUVHmRQRVPHVHVVHJXLQWHVDRWpUPLQRGRH[HUFtFLRVRFLDOHDVH[WUDRUGLQi VHPTXHRV$FLRQLVWDV2IHUWDGRVWHQKDPH[HUFLGRRVVHXVGLUHLWRVGHSUHIHUrQFLDVREUHDWRWDOLGDGH
ULDVVHPSUHTXHKRXYHUQHFHVVLGDGH$VGHOLEHUDo}HVGD$VVHPEOHLD*HUDOUHVVDOYDGDVDVH[FH GDV $o}HV 2IHUWDGDV R $FLRQLVWD 2IHUWDQWH GHYHUi QRWLILFDU R V  $FLRQLVWD V  2IHUWDGR V  TXH
o}HVSUHYLVWDVHPOHLVHUmRDSURYDGDVSHORYRWRGRVDFLRQLVWDVUHSUHVHQWDQGRSHORPHQRVGR H[HUFHX UDP VHXGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDVREUHDWRWDOLGDGHGDV$o}HV2IHUWDGDVSDUDTXHHVWHVQRSUD
FDSLWDOVRFLDOYRWDQWHLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRjVPDWpULDVDEDL[R D $SURYDomRSHOD&RP ]RGHGLDVFRQWDGRVGDQRWLILFDomRHQYLDGDQRVWHUPRVGRGHVWH$UWLJRVHPDQLIHVWHPDFHUFD
SDQKLDGHRSHUDo}HVGHWUDQVIRUPDomRFLVmRIXVmRLQFRUSRUDomRGHVRFLHGDGHVLQFRUSRUDomRGH GHVHXLQWHUHVVHHPH[HUFHUDSUHIHUrQFLDVREUHDWRWDOLGDGHGDV$o}HV5HVWDQWHV&DVRRV$FLR
Do}HVGDRXSHOD&RPSDQKLDRXTXDOTXHURXWUDIRUPDGHUHHVWUXWXUDomRVRFLHWiULD E (OHLomRHRX QLVWDV2IHUWDGRVQmRH[HUoDPVHXGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDVREUHDWRWDOLGDGHGDV$o}HV2IHUWDGDVLQFOX
GHVWLWXLomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD F $SURYDomRSHOD&RPSD VLYHVREUHDV$o}HV5HVWDQWHVHVWDUiR$FLRQLVWD2IHUWDQWHOLYUHSDUDDOLHQDUWRGDVDV$o}HV2IHUWDGDV
QKLDGDDOLHQDomRGLUHWDRXLQGLUHWDGHEHQVGRDWLYRIL[RRXLPRELOL]DGRGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRPDV DRWHUFHLURLQIRUPDQGRGXUDQWHRVGLDVVXEVHTXHQWHVDFRQFOXVmRGDDOLHQDomRQRVH[DWRV7HUPRV
QmRVHOLPLWDQGRjVSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVGHWLGDVSHOD&RPSDQKLD G $SURYDomRGDFRPSUDYHQ GD2IHUWD$SyVRSHUtRGRGHGLDVUHIHULGRQRDQWHULRUWHUWUDQVFRUULGRVHPTXHWHQKDRFRU
GDKLSRWHFDRXSRURXWURPRGRTXDOTXHUDDOLHQDomRRXJUDYDPHGHEHQVLPyYHLVGD&RPSDQKLD H  ULGRDYHQGDRXWUDQVIHUrQFLDDTXDOTXHUWtWXORFDVRR$FLRQLVWD2IHUWDQWHGHVHMHQRYDPHQWHGLVSRURX
5HTXHULPHQWRGHIDOrQFLDUHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDOOLTXLGDomRGLVVROXomRRXFHVVDomRGR DOLHQDUVXDV$o}HVGHYHUiUHLQLFLDURSURFHGLPHQWRHVWDEHOHFLGRQHVWH$UWLJR2V$FLRQLVWDVQmR
HVWDGRGHOLTXLGDomRGD&RPSDQKLD I $SURYDomRGDFRQVWLWXLomRGHJDUDQWLDVRXFDXomRGDVDo}HV WHUmRRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSUHYLVWRQR$UWLJRDFLPDHPUHODomRjVWUDQVIHUrQFLDVHDOLHQDo}HVGDV
GD&RPSDQKLD J 'HOLEHUDomRVREUHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVLQWHUPHGLiULRVH K 'HOLEHUDUVREUH Do}HVRXGLUHLWRVGHSUHIHUrQFLDSDUDDVXEVFULomRGHQRYDVDo}HVGD&RPSDQKLDHIHWXDGRVSRUTXDO
DHPLVVmRSHOD&RPSDQKLDGHE{QXVGHVXEVFULomR$OpPGDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVHPOHLD$VVHP TXHUDFLRQLVWDSDUDTXDOTXHUGHVXDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDV ´&RQWURODGDVµ VRFLHGDGHVFROLJDGDV
EOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVVHUiVHPSUHFRQYRFDGDSHOR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDWUD ´&ROLJDGDVµ VRFLHGDGHVDILOLDGDV ´$ILOLDGDVµ RXSDUDRVFRQWURODGRUHVILQDLV ´&RQWURODGRUHV)L
YpVGHDQ~QFLRVSXEOLFDGRVSHODLPSUHQVDFRQIRUPHGHWHUPLQDGRHPOHLGHOHVGHYHQGRFRQVWDUDRU QDLVµ WHQGRSDUDRVILQVGHVWHDUWLJR&RQWURODGDVH&ROLJDGDVRVLJQLILFDGRTXHOKHVpDWULEXtGRSH
GHPGRGLDDGDWDDKRUDHRORFDOGD$VVHPEOHLD$$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVVHUiSUHVL ORVDUWLJRVHGD/HLUHVSHFWLYDPHQWH$ILOLDGDDTXHODVRFLHGDGHFXMRVDFLRQLV
GLGDSHORDFLRQLVWDHVFROKLGRSHODPDLRULDVLPSOHVGHQWUHRVDFLRQLVWDVSUHVHQWHV23UHVLGHQWHGD$V WDVFRQWURODGRUHVVmRRVPHVPRVTXHFRQWURODPD&RPSDQKLDH&RQWURODGRUHV)LQDLVR6U-RmR*XL
VHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVFRQYLGDUiGHQWUHRVSUHVHQWHVRVHFUHWiULRGRVWUDEDOKRV$$V OKHUPH6DELQR2PHWWRHVHXVKHUGHLURVQHFHVViULRV&DVRD&RQWURODGD&ROLJDGDRX$ILOLDGDGHL[H
VHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVVHUiLQVWDODGDHPSULPHLUDFRQYRFDomRFRPDSUHVHQoDGHDFLRQLVWDV GHVHUXPDVRFLHGDGH&RQWURODGD&ROLJDGDRX$ILOLDGDGRDFLRQLVWDFHGHQWHDVDo}HVGD&RPSD
UHSUHVHQWDQGRSHORPHQRVGRFDSLWDOVRFLDOYRWDQWHGD&RPSDQKLDHHPVHJXQGDFRQYRFDomR QKLDGHYHUmRVHUWUDQVIHULGDVGHYROWDDRDFLRQLVWDRULJLQDOTXHDVWUDQVIHULXFHGHX([HUFtFLR6R
FRPTXDOTXHUQ~PHUR,QGHSHQGHQWHPHQWHGDVIRUPDOLGDGHVSUHYLVWDVQHVWH$UWLJRVHUiFRQ FLDOH'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV2H[HUFtFLRVRFLDOWHUiDGXUDomRGHDQRLQLFLDQGRVHHP
VLGHUDGDUHJXODUD$VVHPEOHLDDTXHFRPSDUHFHUHPWRGRVRVDFLRQLVWDVFRPGLUHLWRDYRWR2V GHDEULOHHQFHUUDQGRVHHPGHPDUoRGHFDGDDQRTXDQGRVHUmRHODERUDGRVRLQYHQWiULRR
DFLRQLVWDVSRGHUmRVHUUHSUHVHQWDGRVQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVSRUSURFXUDGRUFRQVWLWXtGRQRVWHUPRV EDODQoRSDWULPRQLDOHREDODQoRGHUHVXOWDGRHFRQ{PLFRHVHUiHIHWXDGDDDSXUDomRGRUHVXOWDGR
GDOHLFRPSRGHUHVHVSHFtILFRVGHYHQGRDSURFXUDomRILFDUDUTXLYDGDQDVHGHGD&RPSDQKLD$GPL FRPREVHUYkQFLDjVGLVSRVLo}HVOHJDLVDSOLFiYHLVÔQLFR$&RPSDQKLDSRGHUiDTXDOTXHUWHP
QLVWUDomR$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRPSHWHDXP&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHXPD'LUHWR SROHYDQWDUEDODQoRVPHQVDLVWULPHVWUDLVRXVHPHVWUDLVHPFXPSULPHQWRDUHTXLVLWRVOHJDLVRX
ULDTXHWHUmRDVDWULEXLo}HVFRQIHULGDVSRUOHLHSHORSUHVHQWH(VWDWXWR6RFLDOÔQLFR$$VVHPEOHLD SDUDDWHQGHUDLQWHUHVVHVVRFLHWiULRVLQFOXVLYHSDUDDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVLQWHUPHGLiULRVRX
*HUDOGH$FLRQLVWDVGHYHUiHVWDEHOHFHUDUHPXQHUDomRDQXDOJOREDOGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$G LQWHUFDODUHVPHGLDQWHGHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOHDWHQGLGRVRVUHTXLVLWRVOHJDLV(VWHVGLYL
PLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDFDEHQGRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHOLEHUDUVREUHDVXDGLVWULEXLomR GHQGRVFDVRGLVWULEXtGRVSRGHUmRVHULPSXWDGRVDRGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULR'RUHVXOWD
HQWUHRVUHVSHFWLYRVPHPEURV&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUi GRDSXUDGRHPFDGDH[HUFtFLRVHUmRGHGX]LGRVDQWHVGHTXDOTXHURXWUDSDUWLFLSDomRRVSUHMXt]RV
FRPSRVWRSRUQRPtQLPRHQRPi[LPRPHPEURVSHVVRDVItVLFDVUHVLGHQWHVRXQmRQR3DtV DFXPXODGRVHDSURYLVmRSDUDRLPSRVWRVREUHDUHQGD2SUHMXt]RGRH[HUFtFLRVHUiREULJDWRULDPHQ
DFLRQLVWDVRXQmRHOHLWRVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOSDUDXPPDQGDWRXQLILFDGRGHDQRVHSRUHODGHV WHDEVRUYLGRSHORVOXFURVDFXPXODGRVSHODVUHVHUYDVGHOXFURVHSHODUHVHUYDOHJDOQHVVDRUGHP
WLWXtYHLVDTXDOTXHUWHPSRSHUPLWLGDDUHHOHLomRVHQGRXP3UHVLGHQWHXP9LFH3UHVLGHQWHHRVGH 2OXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRGHILQLGRQRDUWLJRGD/HLWHUiDVHJXLQWHGHVWLQDomR
PDLV&RQVHOKHLURV$$VVHPEOHLD*HUDOGHVLJQDUiGHQWUHRVPHPEURVHOHLWRVR3UHVLGHQWHHR D SDUDDFRQVWLWXLomRGHUHVHUYDOHJDOTXHQmRH[FHGHUiGRFDSLWDOVRFLDOREVHUYDGRR
9LFH3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR2V&RQVHOKHLURVVHUmRLQYHVWLGRVHPVHXVFDU GLVSRVWRQRDUWLJRGD/HL E QRPtQLPRVHUmRGHVWLQDGRVDRSDJDPHQWRGRGL
JRVPHGLDQWHDVVLQDWXUDGRWHUPRGHSRVVHHPOLYURSUySULRHGHYHUmRSHUPDQHFHUQRH[HUFtFLRGH YLGHQGRPtQLPRREULJDWyULRDRVDFLRQLVWDVDSXUDGRQDIRUPDGRDUWLJRGD/HLH F R
VHXVFDUJRVDWpDSRVVHGHVHXVVXFHVVRUHV$V5HXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUmR OXFURTXHQmRIRUGHVWLQDGRQDIRUPDGRVDUWLJRVDGD/HLVHUiPDQWLGRHPXPD
FRQYRFDGDVSRUTXDOTXHUGRV&RQVHOKHLURVVHPSUHTXHLQWHUHVVHVRFLDODVVLPH[LJLUVHQGRVXDVGHOL FRQWDGHOXFURVHPVXVSHQVRSRGHQGRDLQGDVHUGLVWULEXtGRFRPRGLYLGHQGRFDVRRXWUDGHVWLQDomR
EHUDo}HVWRPDGDVFRPEDVHQRYRWRDILUPDWLYRGDPDLRULDGRV&RQVHOKHLURVSUHVHQWHVGHWHQGRR3UH QmRVHMDDSURYDGDSHOD$VVHPEOHLD*HUDOÔQLFR'HDFRUGRFRPDGHFLVmRGRVDFLRQLVWDVHP$V
VLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRYRWRGHPLQHUYDHPFDVRGHHPSDWH$VUHXQL}HVGR&RQVHOKR VHPEOHLD*HUDOSRGHUiVHULPSOHPHQWDGRRSDJDPHQWRGHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRSRGHQGRRYD
GH$GPLQLVWUDomRVHUmRSUHVLGLGDVSRUTXDOTXHUSHVVRDSUHVHQWHjUHXQLmRHVFROKLGRSHODPDLRULDVLP ORUSDJRDHVWHWtWXORVHUFRQVLGHUDGRFRPRGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVSHOD&RPSDQKLD'LVVROXomR
SOHVGRVPHPEURVSUHVHQWHV2SUHVLGHQWHGDUHXQLmRFRQYLGDUiGHQWUHRVSUHVHQWHVRVHFUHWiULRGRV H/LTXLGDomRGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDGHYHUiVHUGLVVROYLGDRXOLTXLGDGDQRVFDVRVSUH
WUDEDOKRVeSHUPLWLGDDSDUWLFLSDomRGRV&RQVHOKHLURVjVUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD YLVWRVHPOHLRXPHGLDQWHGHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVGHYHQGRRVKDYHUHVGD
omRSRUPHLRGHYLGHRFRQIHUrQFLDRXWHOHFRQIHUrQFLDGHVGHTXH L XPDFySLDGDDWDGDUHXQLmRVHMD &RPSDQKLDVHUHPSUHJDGRVQDOLTXLGDomRGDVREULJDo}HVHRUHPDQHVFHQWHVHKRXYHUUDWHDGRHQ
FRQILUPDGDHDSURYDGDSRUHVFULWRSRUHPDLORXID[HHQYLDGDDRSUHVLGHQWHGDUHXQLmRSHORUHVSHFWL WUHRVDFLRQLVWDVQDSURSRUomRGRQ~PHURGHDo}HVTXHFDGDXPGHWLYHUQD&RPSDQKLDÔQLFR
YR&RQVHOKHLURQDPHVPDGDWDGDUHXQLmRH LL DYHUVmRRULJLQDOGDDWDVHMDDVVLQDGDSRVWHULRUPHQ (PFDVRGHOLTXLGDomRRXGLVVROXomRGD&RPSDQKLDVHUiOLTXLGDQWHRDFLRQLVWD-RmR*XLOKHUPH
WHSHORV&RQVHOKHLURVSUHVHQWHVjUHXQLmRLQFOXVLYHGRVTXHSDUWLFLSDUHPYLDYLGHRFRQIHUrQFLDRXWH 6DELQR2PHWWR(OHLomRGH)RUR3DUDWRGDVDVTXHVW}HVRULXQGDVGHVWH(VWDWXWRILFDGHVGH
OHFRQIHUrQFLD1RFDVRGHYDFkQFLDGHTXDOTXHUFDUJRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDUHVSHF MiFRPDFRQFRUGkQFLDGHWRGRVRVDFLRQLVWDVHOHLWRRIRURGD&RPDUFDGH6mR3DXOR63FRPH[
WLYDVXEVWLWXLomRVHUiGHOLEHUDGDSHOD$VVHPEOHLD*HUDODVHUFRQYRFDGDHPGLDVFRQWDGRVGDUHV FOXVmRGHTXDOTXHURXWUR/HL$SOLFiYHO$/HLGHYHUiVHUDSOLFiYHODWRGDVDVPDWp
SHFWLYDYDFkQFLD3DUDILQVGHVWHDUWLJRRFDUJRGHTXDOTXHU&RQVHOKHLURVHUiFRQVLGHUDGRYDJRVH ULDVHPUHODomRjVTXDLVRSUHVHQWH(VWDWXWR6RFLDOIRURPLVVRRXREVFXUR(PFDVRGHFRQIOLWRHQ
RFRUUHUDUHQ~QFLDPRUWHLQFDSDFLGDGHFRPSURYDGDLPSHGLPHQWRRXDXVrQFLDLQMXVWLILFDGDSRUPDLV WUHDVGLVSRVLo}HVGDOHLHGHVWHHVWDWXWRSUHYDOHFHUiRTXDQWRGLVSRVWRQHVWHHVWDWXWR

Coest Construtora S/A

Sociedade Anônima de Capital Aberto - DEMEC-RCA-200-77
CNPJ/MF 61.104.717/0001-78 - NIRE35300021134
AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, no escritório de contabilidade, na Rua Cirene Jorge Ribeiro, 397,
Vila Salete, São Paulo, SP, os documentos referidos no artigo 133 da Lei 6.404/76, correspondentes aos exercícios sociais
findos em 31/12/2014; 31/12/2015; 31/12/2016, 31/12/2017 e 2018. São Paulo, 23 de outubro de 2019.
Marleine Serra Guimarães - Presidente do Conselho de Administração

Transvias Construções e Terraplenagem Ltda

CNPJ/MF 54.883.194/0001-40 | NIRE 35.203.286.617 | Assembleia Geral De Socios
Ficam os Senhores(a) Sócios da Transvias Construções e Terraplenagem Ltda, convocados para a para a reunião dos sócios da
Sociedade que se realizará aos 01/11/2019, às 10 horas, na sede da Companhia, na Avenida Antonio Ramiro da Silva, 250, sala
03, Butantã, São Paulo/SP, CEP 05397-000, para deliberar sobre (i) exclusão da sócia Ana Paula Lourenço de Toledo. São Paulo,
19/10/2019. Carlos André Andrioni Salgueiro Lourenço - Diretor; Guilherme Andrioni Salgueiro Lourenço - Diretor

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 004637570.2011.8.26.0100 (USUC 1024) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o)(s) Herdeiros de Antônio Haddad ou Antônio Amin Haddad, a saber: Rosa Borelli Barretos, Pedro Sérgio Borelli,
Francisca Vitalina Nogueira Borelli; Minoru Iwamoto, Luiza Yano Iwamoto, Roberto Marques Soares, Maria Aparecida
Sampaio Soares, Sônia Maria Infante Couto, Paula Infante Couto, Fábio de Araújo Passos, José Roberto Infante Couto,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros
e/ou sucessores, que Sadau Hinuy, Mayako Hinuy, Hiroshi Hassegawa e Maria Seiko Hassegawa, ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Doutor Estácio Coimbra, s/nº, imóvel
encartado com área do prédio com frente para a Rua Constantino de Souza, nº 1.300 30º Subdistrito Ibirapuera - São
Paulo SP, com área de 370,89 m², contribuinte nº 086.368.0512-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital,por extrato,afixado e publicado na forma da lei. [24,25]

Jaguari Holding Ltda

CNPJ 05.505.422/0001-32 | NIRE 35.231.840.844 | Assembleia Geral De Socios
Ficam os Senhores(a) Sócios da Jaguari Holding Ltda, convocados para a para a reunião dos sócios da Sociedade que se realizará
aos 01/11/2019, às 10 horas, na sede da Companhia, na Avenida Antonio Ramiro da Silva, 250, sala 06, Butantã, São Paulo/SP,
CEP 05397-000, para deliberar sobre (i) exclusão da sócia Ana Paula Lourenço de Toledo. São Paulo, 19/10/2019. Carlos André
Andrioni Salgueiro Lourenço - Diretor; Guilherme Andrioni Salgueiro Lourenço - Diretor

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 26ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe
Albertini Nani Viaro, na forma da Lei, etc. Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 110073321.2018.8.26.0100. O Dr. FelipeAlbertini Nani V iaro, Juiz de Direito da 26ª Vara Cível do Fórum Central/SP,
na forma da Lei, etc... Faz Saber a João Sanchez Postigo Filho CPF: 969.671.708-30, que Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13 ajuizou Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 67.827,46 (Setembro/
2018), representada pelo Termo de Compromisso de Pagamento, oriundo de atendimento do requerido no
Hospital InCor entre os dias 19 de abril à 02 de maio de 2018. Estando o requerido em lugar ignorado, expedese edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido
(ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do
débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de conversão do mandado de citação em
mandado de execução. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de outubro de 2019.
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EDITAL DE CITAÇÃO ± PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 102250622.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a).Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Aparecida Qualho Silva, Luiz Antonio Francisco de Paula,
Lealdino Zucchi, Manoel Sirino, Espolio de Maria da Conceição Castelli, rep. legal Eduardo Manetti, Marlene Castelli Bakk, Joao
Bakk,Espolio de Gehardt William Herman Meier,rep.legal Suely Meier,Rosely Meier do Nascimento,Luiz Antonio do Nascimento,
Fernando Jose Meier, Geraldo Jose Meier, Giselia Fonseca da Silva Meier, Rosalina Castelli Manetti, Eduardo Manetti, Elaine
Berti Manetti, Ricardo Manetti, Flavia Magalhaes Torres Manetti, Reinaldo Manetti, Karine Aparecida Carneiro Manetti, Fabiana
Aparecida Manetti,Domingos Castelli,Sonia Maria Bergamo Castelli,Mitra Arquidiocesana de Sao Paulo,Eliseu Paulo Zucchi,
Lelia Zucchi,Carlo Farina,Zaira Zucchi Farina,Lealdino Zucchi,Romeu Antonio Zucchi (Romeu Zucchi),Izilda Cabral Zucchi,
James Victorio Zucchi,Nerina Lughi Zucchi,Mario Victoio Zucchi, elzira Lopes Zucchi, Espolio de Ivone Castelli Meier, rep. Legal,
Suely Meyer, Horacio Domini, Romeu Antonio Zucchi, Izilda Cabral Zucchi e Walmir Pereira Modotti, réus ausentes, incertos,
desconhecidos,eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Aparecida de Faria Santos, Everson de
Faria Santos e Evelin Aparecida de Faria Santos ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,visando a titularidade de domínio do imóvel
localizado na RUAS GOMES LEAL, 364 E FERNANDO PESSOA, 236, VILA DIONÍSIA, SÃO PAULO - SP , CEP. 02670-000,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.Estando em termos,expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de julho de 2019.
[24,25]

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0053939-22.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Elaine Faria Evaristo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULO JOSÉ BELLASCO RODRIGUES, RG 323812156, CPF
310.156.638-00, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais. 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$ 35.617,60, devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523
e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de agosto de 2019.
24 e 25/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005090-13.2016.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo
de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aTereza Rodrigues Veiga CPF: 111.533.428-04, que Ivone
de Paula Mota CPF: 080.214.948-08 e Ione de Paula Mota CPF: 065.230.248-30 ajuizaram Ação de Adjudicação
Compulsória, Procedimento Comum, objetivando a escritura definitiva do imóvel situado à Rua Ouro Grosso
nº 1324, antigo nº 158- A, anterior Rua H, Casa Verde - São Paulo/SP, medindo o seu terreno 6,25m de frente,
por 40,00m da frente aos fundos, com a área de 250,00m², com uma pequena construção com 37,00m²,
contribuinte nº 075.081.0076-1 e objeto da matrícula nº 34.630 do 8º CRI/SP, adquirido pelo genitor das
autoras o Sr. João Corrêa da Mota, através de escritura de compromisso de venda e compra celebrado aos
17/04/1961. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo
contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 07 de outubro de 2019.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029261-91.2017.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).Adilson Aparecido
Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Mundial Projetos Construções e Incorporações Ltda
CNPJ: 14.674.751/0001-06 (na pessoa de seu representante legal) e Izildinha Batista CPF: 859.133.408-68,
que Sandro Marcos da Silva Oliveira CPF: 317.597.098-24 ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando o recebimento de R$ 168.601,92 (Março/2017), representada pelo Contrato de Confissão de
Dívida com Garantia de Avalista para pagamento do valor de R$ 130.000,00, com vencimento para o dia 29/
08/2016. Estando as executadas em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03
dias, efetuem o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embarguem a execução, a fluírem após os 20
dias supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela
metade, e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios,
requerer que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
de juros de 1% ao mês. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de setembro de 2019.
24 e 25/10
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029925-25.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de
Direito da 43ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Rodolfo César Milano, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a PIL WUNG LEE, coreano, CPF/MF nº 129.048.248-98 e a BOO HEE KANG,
coreana, CPF/MF nº 135.248.338-61, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por
parte de Fundação de Rotarianos de São Paulo, CNPJ nº 61.370.094/0001-85 (entidade mantenedora do
Colégio Rio Branco – Unidade Higienópolis), objetivando o recebimento de R$ 37.250,63 (atualizado em
Março/2017), representada pelo Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes em
21/12/2011. Estando os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que no prazo de 3 dias, efetuem o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embarguem
a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários
advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de agosto de 2019.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Geru Tecnologia e Serviços S.A. CNPJ/MF nº 20.955.843/0001-59 - NIRE 35.300.469.771

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 08/10/2019, às 10hs, na sede em SP/SP. Convocação e Presença: Dispensada. Mesa: Presidente: Sandro Weinfeld Reiss, Secretário: Tomás Silveira Corrêa.
Deliberações: Os acionistas aprovaram a emissão de 297.029 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas, nos termos do artigo 170, § 1º,
inciso I da Lei 6.404/76, pelo preço de emissão total de R$ 15.000.000,00 e preço de emissão unitário aproximado de R$ 50,50, pela acionista Geru Holding Limited,
sociedade devidamente constituída e existente sob as leis do Reino Unido, com sede na 6th Floor One London Wall, Londres, Reino Unido, EC2Y 5EB, devidamente inscrita
no CNPJ/MF nº 28.394.391/0001-95, p.p., Sr. Sandro Weinfeld Reiss, com expressa anuência e renúncia ao direito de preferência dos demais acionistas, conforme Boletim
de Subscrição anexo à presente Ata na forma do Anexo I, as quais serão integralizadas, em moeda corrente nacional, com o consequente aumento do capital social da
Companhia, passando dos atuais R$ 82.823.782,86 para R$ 97.823.782,86: Em razão desta deliberação, o Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar
com a nova redação: Artigo 5. O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é R$ 97.823.782,86, representado por 3.252.057 ações
ordinárias, nominativas, sem valor nominal. §Único. As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere ao
titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais.” Nada mais. Presidente: Sandro Weinfeld Reiss; Secretário: Tomás Silveira Corrêa. Acionistas: Sandro Weinfeld
Reiss e Geru Holding Limited, p.p. Sandro Weinfeld Reiss. SP, 08/10/2019. Jucesp nº 556.385/19-6 em 21/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Companhia Brasileira de Alumínio
CNPJ.MF. nº 61.409.892/0001-73- NIRE 35.300.012.763
Ata de Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 09 de Setembro de 2019
1. Data, Horário e Local: Dia 09 de setembro de 2019, às 10:00 horas, na sede social, localizada na
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 141, parte, Cidade Monções, Capital
de São Paulo, CEP: 04571-900. 2. Convocação: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos
acionistas, de acordo com os termos do parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada
(“Lei das S.A.”). 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas
lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa Dirigente: Ricardo Rodrigues de Carvalho, Presidente
e Renato Maia Lopes, Secretário. 5. Ordem do Dia: Composta a mesa, o Presidente declarou iniciados
os trabalhos, para deliberação acerca da alteração do objeto social da Companhia. 6. Deliberações:
Submetido o assunto constante na ordem do dia à discussão e, logo depois a votação, os acionistas
presentes, por unanimidade, deliberaram e aprovaram, sem quaisquer restrições ou ressalvas, a alteração
do objeto social da Companhia, que passa a ter seguinte redação: “Artigo 3º - A Companhia tem por
objeto social: a) A exploração e aproveitamento de jazidas minerais no território nacional, inclusive a
indústria e o comércio de bauxita, alumínio e suas ligas, em todos os seus ramos e modalidades, a
produção e o comércio de materiais de construção, e bem assim a indústria e o comércio de tudo quanto
se relacionem com essas atividades; b) O comércio, importação e exportação em geral, inclusive importação
de gás natural em qualquer estado físico e por qualquer modal de movimentação; c) A participação em
sociedades, como sócia, acionista ou consorciada, de outras empresas de qualquer natureza e objeto;
d) Executar, na qualidade de Operadora Portuária, a movimentação e armazenagem de mercadorias
destinada ou provenientes de transporte aquaviário e proceder a operação de Terminal e Instalação
Portuária de Uso Público da Zona Primária do Porto de Santos, com mercadorias importadas ou destinadas
à exportação; e) Estudo, planejamento, projeto, construção e operação de sistemas de produção,
transformação, transporte e armazenamento para uso exclusivo, distribuição e comércio de energia,
principalmente a elétrica, resultante do aproveitamento de rios e outras fontes, sobretudo as renováveis;
f) Participação nos empreendimentos que tenham por finalidade a indústria e o comércio de energia,
principalmente a elétrica, bem como a prestação de serviços que, direta ou indiretamente, se relacionem
com esse objetivo; g) Agricultura, Pecuária em Geral (Agronegócio) e prestação de serviço de Reflorestamento;
h) A fabricação de máquinas e equipamentos industriais; i) A manutenção e reparação de outras máquinas
e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente; j) Instalação de máquinas e
equipamentos industriais; k) Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto
máquinas-ferramenta; l) Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para usos na extração
mineral, exceto na extração de petróleo; m) Serviços de usinagem, caldeira e montagem; n) A administração
de seus bens e interesses; o) Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais;
p) Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção
ambiental; q) Serviços de ensino e estudos relacionados ao meio ambiente; r) Atividades de promoção
do turismo local; s) Atividade de Depósito Fechado; t) Serviços de carga, descarga e armazenagem de
produtos diversos; u) Serviços de desenho industrial para desenvolvimento de ferramentas e sua fabricação;
v) Serviços de pesagem de veículo; w) Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência
profissional, técnica e especializada relacionada à: i) otimização de desempenho operacional industrial;
ii) gestão de eficiência operacional/produtiva; iii) análise de ensaios laboratoriais; iv) engenharia,
principalmente industrial; e v) demais atividades correlatas; x) Serviços de testes e análises técnicas,
químicas, físicas, de qualidade, de resistência, de desempenho, de durabilidade, de composição, de
funcionamento, e outros testes analíticos de todos os tipos de materiais e produtos, inclusive minerais e
demais derivados.”. 7. Observações Finais: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a todos
os presentes e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo
tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos
os presentes e assinada. Presidente da Mesa: Ricardo Rodrigues de Carvalho; Secretário da Mesa:
Renato Maia Lopes; Acionistas: Votorantim S.A., representada por João Henrique Batista de Souza
Schmidt e Luiz Aparecido Caruso Neto, diretores e VP Gestão Ltda., representada por João Henrique
Batista de Souza Schmidt e Luiz Aparecido Caruso Neto. São Paulo, 09 de setembro de 2019. Mesa:
Renato Maia Lopes - Secretário. JUCESP nº 541.903/19-6 em 11/10/2019. Gisela Simiema Ceschin Secretária Geral.

Re Desenvolvimento Imobiliário S.A.

CNPJ nº 13.014.610/0001-96 - NIRE 35.300.435.605 (a “Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de Outubro de 2019
1. Data, hora e local: No dia 23 de outubro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na cidade e estado de São Paulo,
na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, Jardim Paulista, CEP 01405-001. 2. Presenças: Acionistas da Companhia representando a totalidade
do capital social. 3. Mesa: Presidente: Henry Moreira Semer; Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho. 4. Convocação: Dispensada, nos
termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da presença da totalidade das acionistas da Companhia. 5. Ordem do dia e deliberações:
Por unanimidade, as acionistas decidiram aprovar: 5.1. A redução de capital da Companhia por encontrar-se excessivo em relação ao seu
objeto social (artigo 173 da Lei nº 6.404/1976), e por consequência a redução do número de ações no montante de até R$ 90.000.000,00
(noventa milhões de reais), com o cancelamento de até 81.671.642 (oitenta e um milhões, seiscentas e setenta e um mil e seiscentas e quarenta
e duas) ações ordinárias, passando o capital social da Companhia de R$ 126.615.367,11 (cento e vinte e seis milhões, seiscentos e quinze mil,
trezentos e sessenta e sete reais e onze centavos) para até R$ 36.615.367,11 (trinta e seis milhões, seiscentos e quinze mil, trezentos e sessenta
e sete reais e onze centavos), representado por 57.855.160 (cinquenta e sete milhões, oitocentas e cinquenta e cinco mil e cento e sessenta)
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, a ser reduzido em até 12 (doze) meses. 5.2. A redução de capital se dá com a
consequente restituição aos acionistas da Companhia do valor equivalente à redução, na proporção da participação de cada uma delas no
capital social da Companhia, na quantia de R$ 0,90746269 por ação, ficando a Diretoria autorizada a proceder ao pagamento aos acionistas
em moeda corrente nacional, após o decurso do prazo disposto no artigo 174 da Lei nº 6.404/76. 5.3. Em consequência, após 12 (doze) meses,
caso a redução de capital seja total, determinar que a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passe a ser a seguinte: “Artigo 5º
- O capital social da Companhia é de R$ 36.615.367,11 (trinta e seis milhões, seiscentos e quinze mil, trezentos e sessenta e sete reais e onze
centavos), dividido em 57.855.160 (cinquenta e sete milhões, oitocentas e cinquenta e cinco mil e cento e sessenta) ações ordinárias, todas
nominativas e sem valor nominal.”. 5.4. A lavratura e publicação com omissão das assinaturas sob a forma de sumário, da ata a que se refere
a presente Assembleia Geral, nos termos do artigo 130, § 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a
presente ata lavrada e depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. (aa) Henry Moreira Semer - Presidente, Alexandre
Manrubia Haddad Filho - Secretário. Acionistas presentes: GP Real Properties A, LLC, por seus representantes legais, GP Real Properties B, LLC,
por seus representantes legais, GP Real Properties C, LLC, por seus por seus representantes legais e GPRE - Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia, por sua gestora GP Investimentos Ltda., por seus representantes legais. Confere com o original lavrado em livro
próprio. Henry Moreira Semer - Presidente; Alexandre Manrubia Haddad Filho - Secretário.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 103037168.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Leticia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) Marli Ravelli Rizzo - 006.129.538-82, Patricia
Ravelli Rizzo - 277.840.228-40, Paula Ravelli Rizzo 263.458.278-19, Hugo Ricardo Ravelli Rizzo - 286.947.23824, Rodrigo Augusto Ravelli - 320.147.718-47, Márcio Roberto
Ravelli - 337.543.648-39, Paulo Ricardo Ravelli - 286.969.95813, Janice de Oliveira Pessoa Ravelli - 032.753.148-74,
antonio carlos fumeiro, adelina sueko okazaki funeiro, Ivo
fumeiro, ou quem no imovel residir, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que Zelia Maria Resende Zamoro
e Antonio Luiz Zamoro ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua
João Pereira Themudo, 95, 8° RI, SANTANA, São Paulo - SP,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a
fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [24,25]

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 104630594.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Letícia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) Maria Irene Domingues, Olavo Dionisio da
Silva e Maria das Graças da Silva, Orlando Pires de Andrade,
Theresa Fernandes Barreto de Andrade, Jorge Luis
Domingues, CPF 051.031.078-80 e Maria Rosaria de Oliveira
Domingues, CPF 094.525.638-85, Maria Luciene Domingues,
CPF 085.721.728-31, +Monica Lucila Domingues, CPF
263.325.568-03, Denise Eliane Domingues, CPF 246.528.12833 e Carla Janaina Domingues, CPF 249.393.638-80, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Manuel
Gregório Jardim ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando
a declaração de domínio sobre o imóvel situado na Rua
Laguna, 745, Transcrição 133.745 do 11º Cartório de Registro
de Imóveis de São Paulo-SP, contribuinte municipal nº
087.022.0018-1, São Paulo-SP, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias.
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. [24,25]

Edital Citação - Prazo 20 dias. Proc: 1029621-60.2016.8.26.0100 O Doutor HENRIQUE DADAPAIVA, Juiz
da 6ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP, FAZ SABER a NAM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ
sob o n. 00.590.082/0001-71,Ação: Procedimento Comum Cível (Duplicata) por parte de FRANCISCATANIA
DE SANTANAMORAES , encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial “nos termos do artigo 257 NCPC “. Afixe-se e Publiquese o edital.
J - 23 e 24/10
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos daAção de Usucapião, PROCESSO Nº
1127449-27.2014.8.26.0100 AMM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dra. LeticiaAntunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)Adair Molina Veras
e s/m Rosa Loureiro Veras, Jose Luciano de Souza e s/m Creusa Ribeiro de Souza e Antonio Veras Molina
e s/m Jandyra Sciorilli Veras, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Aníbal José de Souza e Maria Helena de Sousa ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel situado à Rua Belize, nº22, Bairro Jardim Sul, 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 - 23 e 24/10
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1018754-37.2018.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto
Muscari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a M.10 Incorporações e Construções Ltda, CNPJ 06.980.142/0001ϰϵ͕ ƋƵĞ ƌŶĂůĚŽ :ƵďĞůŝŶŝ :ƵŶŝŽƌ Ğ sŝǀŝĂŶĞ ^ĂŶƚ͛ŶŶĂ :ƵďĞůŝŶŝ͕ ĂũƵŝǌĂƌĂŵ ĂĕĆŽ ĚĞ WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ŽŵƵŵ
(Adjudicação Compulsória) e ao Banco do Brasil S/A, objetivando o cancelamento da hipoteca do Imóvel
matrícula nº 184.896 do 8º CRI/SP. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, expede-se edital de citação
para em 15 dias, a fluir do prazo supra, conteste o feito sob pena de serem aceitos os fatos, caso que será
nomeando curador especial (artigo 257 NCPC. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de outubro de 2019.

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0007548-15.2019.8.26.0001.O Dr. Clóvis Ricardo de Toledo Junior,
Juiz de Direito da 9ª Vara Cível - Foro Regional-I Santana/SP.FAZ SABER a Sandra Regina Camargo Guerra, CPF
298.030.598-74, a qual encontra-se em lugar ignorado, que pelo presente edital expedido nos autos de
Cumprimento de Sentença que lhe requer Centro Educacional Santa Filomena Ltda, fica intimada para em 15
dias úteis, após os 20 dias supra, pagar a quantia de R$ 1.523,15, sob pena de acréscimo da multa de 10% e
também de honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1, do CPC, e prosseguimento da
execução. Nos termos do art. 257, III, CPC. Será o presente edital, afixado e publicado na formada Lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de junho de 2019.

Dólar fecha no menor
nível em dois meses
e bolsa renova recorde
A moeda norte-americana
fechou no menor nível em dois
meses e a bolsa de valores renovou o recorde no dia em
que o Senado concluiu
a votação da reforma da
Previdência em segundo turno. O dólar comercial encerrou a quarta-feira (23) vendido a R$ 4,038, com queda de
R$ 0,043 (-1,05%). A divisa fechou na cotação mais baixa
desde 21 de agosto (R$ 4,031).
A divisa iniciou o dia com
pequena alta. Depois de passar boa parte da manhã vendido a R$ 4,08, o dólar começou a recuar quando o Senado anunciou o acordo para
votar o último destaque pendente da reforma da Previdência. A cotação caiu ainda mais
a partir das 13h30, quando o
Senado encerrou a votação.
Na mínima do dia, o dólar chegou a ser vendido a R$ 4,02.
O dia também foi de gan-

hos no mercado de ações. Depois de bater recorde na terça-feira (22), o índice Ibovespa, da B3 (antiga Bolsa de
Valores de São Paulo), repetiu o desempenho e fechou o
dia aos 107.543 pontos, com
alta de 0,15%. O indicador
operou perto da estabilidade
durante toda a sessão, alternando momentos de alta e de
queda.
Além da aprovação da reforma da Previdência, que gerará economia de R$ 800,2 bilhões para o governo nos próximos dez anos, o mercado financeiro foi influenciado por
notícias do exterior. O alívio
nas tensões comerciais entre
Estados Unidos e China e a
suspensão das sanções contra a Turquia pelo presidente
norte-americano Donald
Trump contribuíram para a
queda do dólar em todo o planeta. (Agencia Brasil)

Jornal O DIA SP 123456
São Paulo, quinta-feira, 24 de outubro de 2019
123456
DECLARAÇÃO À PRAÇA

Eu, HARRY NELSON BAUER (RG 3.864.558, CPF 535.841.718-49) e minha mulher,
CELINE HEMMO BAUER (RG 5.959.104-3 CPF 662.234.408-63), DECLARAMOS a
TXHPLQWHUHVVDUSRVVDTXHIRPRVYLWLPDVGHFULPLQRVRVTXHSURFHGHUDPjIDOVL¿FDomR
GHQRVVRVGRFXPHQWRVSHVVRDLVQRLQWXLWRGH¿UPDUQHJyFLRVMXUtGLFRVHIRUMDUVLWXDo}HV
OHJDLVSRGHQGRFDXVDUJUDYHSUREOHPDVHSUHMXt]RVREMHWRGR%2ODYUDGRQD
'3jVGHYLGDVFDXWHODVGHHVWLORSRUPHLRGHVVHUHVSHFWLYRDYLVRDSUDoD

DECLARAÇÃO À PRAÇA

Eu, MILTON ANDRÉ BAUER (RG 5.465.025, CPF 950.166.868-15) DECLARO a quem
LQWHUHVVDU SRVVD TXH IXL YLWLPD GH FULPLQRVR TXH SURFHGHUDP j IDOVL¿FDomR GH PHXV
GRFXPHQWRV SHVVRDLV QR LQWXLWR GH ¿UPDU QHJyFLRV MXUtGLFRV H IRUMDU VLWXDo}HV OHJDLV
SRGHQGRFDXVDUJUDYHSUREOHPDVHSUHMXt]RVREMHWRGR%2ODYUDGRQD'3
jVGHYLGDVFDXWHODVGHHVWLORSRUPHLRGHVVHUHVSHFWLYRDYLVRDSUDoD
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ISEC SECURITIZADORA S.A.

(SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A A PARTIR DE 01/09/2017).
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 30ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A A PARTIR DE 01/09/2017). Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 30ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A.
(“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.2, do Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários
de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30º e 31ª Série (“Termo de Securitização”) a reunirem-se em 1ª convocação
para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 19 de novembro de 2019, às 10h00 horas, na Rua Tabapuã, nº
1.123, conjunto 215, Itaim Bibi, Itaim Bibi – São Paulo – SP, para deliberar sobre: (i) Conforme solicitado na carta enviada pela
Ginco Urbanismo Ltda. (“Devedora”) em 15 de outubro de 2019, aprovar a declaração, ou não, do vencimento antecipado do
Contrato de Financiamento Imobiliário (conforme deﬁnido no Termo de Securitização) e, consequentemente, dos CRI (“Waiver”)
em razão do não atendimento à obrigação disposta no item “dd” da Cláusula 6.1 do Contrato de Financiamento Imobiliário
(conforme deﬁnido no Termo de Securitização), considerando o desenquadramento destacado como “índice 2” no relatório de
demonstrações contábeis de junho/2019; (ii) Aprovar a inclusão de remuneração adicional à Securitizadora: (1) no valor de R$
500,00 (quinhentos reais) por homem-hora de trabalho dedicado à participação em Assembleias Gerais ou outras atividades ligadas a reestruturação do lastro ou do CRI ou (2) em um valor ﬁxo R$ 3.000,00 (três mil reais) por realização de Assembleias
Gerais e R$ 15.000,00 (quinze mil) por outras atividades ligadas a reestruturação do lastro ou do CRI; (3) no valor de R$ 1.250,00
(um mil, duzentos e cinquenta reais) por veriﬁcação, em caso de veriﬁcação de EQXGPCPVU, caso aplicável ou (4) outra forma de
remuneração por estes trabalhos, conforme deliberado; e (iii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado
nos itens (i) e (ii) acima. A Securitizadora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de 2/3 (dois terços) do valor total dos CRI em circulação e em segunda convocação é com qualquer número de presentes, sendo que o quórum de deliberação é de maioria absoluta (50% mais um) dos CRI presentes. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma ou abono bancário do signatário. Para que a veriﬁcação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma eﬁcaz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes
para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 48 (quarenta e oito) horas
de antecedência em relação à data de realização da assembleia, devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 23 de outubro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009483-41.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Imobiliária Nova Jardim Angela, inscrita no CRECI nº 040.433-5, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum Cível por parte de Silvana Rodrigues Ramos, objetivando seja julgada procedente, com a imissão das
requerentes na posse do imóvel à Rua Nova Providencia, Avenida A, Parque Bologne, Capital/SP, lote 5, quadra 9, matricula
335.858,11º CRI/SP.,condenando a ré ao pagamento das despesas,custas processuais e honorários advocatícios.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 15dias,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de outubro de 2019.
[24,25]
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0018083-10.2013.8.26.0002. O Dr. Fabricio Stendard, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de
Santo Amaro/SP. Faz saber a Eufrosina Rodrigues Buttazzi CPF 106.862.228-81, Fábio Buttazzi CPF 142.148.878-75, Cynthia
Machado Miranda Buttazzi CPF 350.509.668-14,Fabrizio Buttazzi CPF 264.923.298-64,Lissandra Santos Buttazzi CPF 261.593.
108- 36,Daniel Baena Castilho CPF 431.083.348-91 e Sheila Baena Castilho CPF 225.549.548-10,que Espólio de Silvio de
Jesus Gaspar ajuizou ação de adjudicação compulsória,objetivando a outorga da escritura definitiva do imóvel localizado na
Rua Baronesa de Bela Vista 122,antigo 803,Ibirapuera,matrícula 76.048, 15º ORI-SP, devidamente quitado. Estando os réus em
lugar ignorado,expede-se edital de citação para que em 15dias,a fluir do prazo supra,contestem o feito sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, publicado e afixado na forma da Lei.
[24,25]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 008005949.2012.8.26.0100 (USUC 01) 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) João
Kair, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros
e/ou sucessores, que Célia Regina Novo Luqui e Antonio Donizete Luqui, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Tales de Mileto, nº 151 Distrito de São Miguel - São Paulo SP, com
área de 99,97 m², contribuinte nº 142.066.0025-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[24,25]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015245-12.2015.8.26.0001 A MM. Juiza de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a FÁTIMA APARECIDA SANTOS SARDINHA, Brasileiro, Casada, RG 16.853.451, CPF 151.625.138-57, com endereço à Rua
George Guynemer, 246, Parque Edu Chaves, CEP 02233-100, São Paulo - SP, que lhe foi proposta ação Monitória por parte de
Mp7 Buffet & Eventos Ltda Me, objetivando o recebimento da quantia de R$ 2.795,91 (atualizada até maio/2015) referente aos
cheques n. 003623 e 003669 emitido pela autora devolvidos por insuficiência de fundos. Encontrandose a ré em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de setembro de 2019.
[24,25]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 106929142.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) João Baptista Opitz Junior 004.051.068-90, Marta
Baronian Opitz, Edifício São Pedro da Aldeira, por seu síndico, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Hernani Finazzi Junior e Beatriz Maria Coelho B. Finazzi ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Francisca Julia, n.º 341 e Rua Vicente Soares, n.º
282, Edifício São Pedro da Aldeia, apto. 06, (6º andar), ou 10º pavimento, 03 vagas de garagem indeterminadas, subsolos, 8º
subdistrito Santana, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[24,25]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1121428-35.2014.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Antunes
Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Construtora Dalo Ltda, CNPJ 54.190.806/0001-19, Cleide Maria Fiori, Sirlei Osmari
dos Santos,Jose Antonio Moraes dos Santos, Kathia Cristina Bocolini Serrano,Leandro Jorge Bittencourt Cano e Doroti Bittencourt
Cano,réus ausentes,incertos,desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que OSMUNDO
GUIMARÃES CABRAL, Espólio, ROSA TEICHIMAN CABRAL, NILO TEICHIMAN CABRAL, MARIA IVANILDE TEICHIAMANN
CABRAL MACHADO e HELIO DONATO MACHADO ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do
imóvel localizado na Rua Campelo, 337, contribuinte 067.045.0158-4, 15º Cartório de Registro de Imóveis, alegando posse mansa
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [24,25]
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1065916-65.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello
Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)CRISTIANE FIUZA DE AZEVEDO, CPF 279.633.468-61, que lhe
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Centro de Ensino Técnico Método Ltda,
para a cobrança de R$ 7.246,48 (novembro/2017). 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 03
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, sob pena de penhora
em tantos de seus bens quantos bastem à garantia da execução. Em caso de pagamento dentro do tríduo a
verba honorária será reduzida pela metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente
e depositando 30%do valor em execução, incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado
requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%ao
mês. Não sendo efetuado o pagamento, nem apresentado os embargos à execução, o executado será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de setembro de
2019.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1104535-95.2016.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Salim Mounla,
#0&ª   ª QUEª "ENElCÐNCIAª .IPOª "RASILEIRAª DEª 3ÍOª 0AULO ª AJUIZOUª UMAª AÎÍOª
DEª COBRANÎAª COMª 0ROCEDIMENTOª #OMUM ª OBJETIVANDOª CONDENARª Oª RÏUª AOª PAGAMENTOª DEª
2ª  ª  ª CORRIGIDOSª Eª ACRESCIDOª DEª ENCARGOSª LEGAIS ª REFERENTEª AOª DÏBITOª DAª
.OTA lSCALª DEª SERVIÎOª NSª ª %STANDOª Oª REQUERIDOª EMª LUGARª IGNORADO ª FOIª DEFERIDAª Aª
CITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSOBªPENAªDEªSERª
CONSIDERADOªREVEL ªOCASIÍOªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª
PRESUMINDO SEªVERDADEIRASªASªALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELOªAUTORª!RTªªDOª.#0# ª
3ERÈªOªPRESENTE ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEª
DEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªJUNHOªDEªªª
ª
ª
ªªªªªªªªª"ªªEª

Faz saber a todos quanto o presente EDITAL, virem ou dele tiverem
conhecimento e especialmente os confinantes EMPRESA
TERRITORIAL PIRATININGA LIMITADA; e se casado seu cônjuge,
bem como herdeiros e/ou sucessores ou ainda condôminos; que
ESPOLIO DE GABRIEL RODRIGUES e outros, apresentou requerimento
datado de 03/04/2017 – Processo nº 502.004 de Retificação de
Registro, com fundamento nos artigos 212 e 213 da Lei 6.015/73,
com redação do artigo 59 da Lei 10.931/04 – referente ao imóvel objeto
da Transcrição nº 75.193, deste Registro, situado na Rua Plinio
Ayrosa, nº 159 – Jardim Piratininga – no 41º Subdistrito de
Cangaiba, nesta Capital, registrado no 12º Oficial de Registro de
Imóveis da Capital; estando o confinante, em local incerto e ignorado,
é a presente NOTIFICAÇÃO POR EDITAL , nos termos do artigo 213§
3º da Lei 6.015/73, com a redação do artigo 59 da Lei 10.931/04, para
que no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a fluir após a
publicação, em jornal local, impugnem sob pena de presumirem
em concordância com o pedido feito no Processo de Retificação de
Registro, dirigindo-se ao 12º Oficial de Registro de Imóveis, situado na
Rua Major Angelo Zanchi, nº 623, Penha de França - Capital, estando
os documentos a disposição dos interessados, durante o horário
regulamentar (9:00 as 16:00). Dado e passado no 12º Oficial de Registro
de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, aos 18 de outubro de
2019. OFICIAL ou SUBSTITUTO LEGAL.
Citação - Prazo 20 dias Processo nº 1016671-82.2017.8.26.0100. A Dra. Daniela Dejuste de Paula,
Juíza de Direito da 30ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a TSM Eirelli EPP,
CNPJ 13.887.563/0001-95, na pessoa de seu representante legal e a Thiago Santos Matos, CPF 229.719.228-20,
que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de
R$ 115.876,14 (julho/2017), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital
de Giro nº 300000005520. Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que
em 03 dias, paguem o débito, atualizado ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exeqüente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que
OªPAGAMENTOªRESTANTEªSEJAªFEITOªEMªªPARCELASªMENSAIS ªATUALIZADAS ªPRAZOSªESTESªQUEªCOMEÎARÍOªAªmUIRª
APØSªOSªªDIASªSUPRA ªBEMªCOMOªINTIMADOSªlCAMªDAªPENHORAªEFETUADAªSOBREªOSªVALORESªDEª2ª ªEª
R$ 212,23, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257,
INCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªª
ªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0132544-26.2012.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maria Valéria Ferroni Gouveia,
CPF 270.547.908-20, cônjuge do coexecutado Renato Gouveia, que nos autos da Ação Monitória,
em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por Banco Industrial do Brasil S/A, contra DME
Cobrança e Intermediação Financeira e outro, procedeu-se a penhora sobre 44,36% do apartamento
nº 205 (tipo 2QE), localizado no 2º andar do Bloco 2, Edifício Parque da Água Branca, situado na
Rua Costa Barros, nº 2.050, no 26º Subdistrito Vila Prudente, objeto da matrícula nº 113.449, do 6º
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, de titularidade do executado, e estando a Sra. Maria
Valéria Ferroni Gouveia, em local ignorado, foi deferida sua INTIMAÇÃO por edital. Será o presente
EDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª
São Paulo, aos 09 de outubro de 2019.
B 24 e 25/10
Processo nº 1047513-74.2019.8.26.0100 - Interdição - Tutela e Curatela - Edital para Conhecimento de Terceiros, expedido
nos Autos de Interdição de NAIR ALVAREZ COCCA, requerido por Vicente Gil Marsal e Thais Alvarez Lemos Gil - Processo nº
1047513-74.2019.8.26.0100. O Dr. Henrique Maul Brasilio de Souza, MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões do
Foro Central Cível, Comarca de São Paulo do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. Faz Saber “...Posto isso, acolho o pedido
para decretar a INTERDIÇÃO de NAIR ALVAREZ COCCA, brasileira, viúva, aposentada, RG 986.035-6, CPF 151.235.238-12,
com endereço à Avenida Paes de Barros, 1425, Apto 61, Mooca, CEP 03115-001, São Paulo – SP, nascida na Espanha,
EMª  ª lLHAª DEª 'UMERSINDOª !LVAREZª &ERNANDEZª Eª 6IRGÓNIAª 0EREZª $OMINGUES ª NATURALIZADAª PELAª ,EIª Nª  ª
portadora de Demência de Alzheimer de início tardio, F00.1 pela CID 10, afetando todos os atos da vida civil relacionados aos
DIREITOSªDEªNATUREZAªPATRIMONIALªEªNEGOCIAL ªNOMEANDO LHEªCURADORESª6)#%.4%ª'),ª-!23!, ªBRASILEIRO ªCASADO ªAPOSENTADO ª
RG 7.427.092-8, CPF 809.825.228-00, Rua Celso de Azevedo Marques, 308, Apto 251, Parque da Mooca, CEP 03122-010,
São Paulo – SP, e THAIS ALVAREZ LEMOS GIL, brasileira, casada, aposentada, RG 10.131.708-6, CPF 937.217.498-04, Rua
Celso de Azevedo Marques, 308, Apto. 251, Parque da Mooca, CEP 03122-010, São Paulo–SP” São Paulo, 11.10.2019. B 24/10
Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1088066-76.2013.8.26.0100. A Dra. Thania Pereira Teixeira de
Carvalho Cardin, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber
a Hiper Atacado Ponto Certo Ltda, CNPJ 04.282.407/0001-00, na pessoa de seu representante legal
e a Jorge Pereira de Oliveira, CPF 280.310.919-00, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma
ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 224.992,33 (31.10.2013), referente
ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário-Capital de Giro nº 900270077111. Estando os
EXECUTADOSªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSª
20 dias supra, paguem o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como
HONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOª
OªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªª
DIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAMªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOSªEXECUTADOSªNESSEªPRAZO ª
RECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISª
custas e honorários, requererem o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas
DEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAª
ARTª  ª INCISOª )6 ª DOª #0# ª PRESUMINDO SEª VERDADEIRASª ASª ALEGAÎÜESª DEª FATOª FORMULADASª PELOª
EXEQUENTEª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO
Nº 1048287-12.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) Espólio de Celso Ayres Monteiro (611.641.438-91), por sua invent. Maria de Lourdes Teixeira Monteiro
233.172.95, Antonio Carvalho dos Santos, João Negro, Lionete Alfrado Carmo Silva, Eleonardo Alfredo do
Carmos, Vagner Albino de Sousa, Olívio Muniz da Cruz, Maria Cristina dos Santos, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Maria Senhorinha
de Sales, José João de Sales, João Marcelino de Sales Filho, Raimunda Maria Coqueiro, Maria Izildinha
Miranda, João Granja de Miranda Sobrinho, Margarida Maria de Sales, Rosângela Maria de Sales, Leni
Ferreira Ramos, Jéssica Ramos Sales de Mello e seu marido Rafael Pereira de Mello e Renan Marcelino
Ramos de Sales ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado
na Rua Hamilton Regis, nºs, 232/234 (lote 9 da quadra 11), Limoeiro, São Paulo - CEP 08051-440, São Paulo,
30 ªALEGANDOªPOSSEªMANSAªEªPACÓlCAªNOªPRAZOªLEGALª%STANDOªEMªTERMOS ªEXPEDE SEªOªPRESENTEªEDITALªPARAª
CITAÎÍOªDOSªSUPRAMENCIONADOSªPARA ªNOªPRAZOªDEªªDIASªÞTEIS ªAªmUIRªAPØSªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAPRESENTEMª
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
ESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
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CITAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004939-31.2018.8.26.0016.A Dr(a). Laura de MattosAlmeida,
Juíza de Direito da 29ª Vara Cível dest a Capital/SP. FAZ SABER ao corréu WanderleiAntônio Gomes, CPF
093.150.768-33, que Fátima Elizabeth Suguimoto lhe ajuizou Ação de Procedimento Comum para cobrança
de R$ 20.796,73 (abril/2018), e a José Reis, referente a débitos de locação do imóvel à Rua Nicolau de Souza
Queiroz, 406, V. Mariana, devidamente corrigido e acrescido das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios. Estando o corréu em lugar ignorado, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do
prazo supra, conteste a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso
de revelia (art. 257, IV do NCPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de outubro de 2019.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0067148-58.2019.8.26.0100. O MM. Juiz
de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. André Augusto Salvador Bezerra,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ana Cláudia Nascimento Ferreira CPF 227.718.158-77, que Associação
de Instrução Popular e Beneficência SIPEB - Escola de Enfermagem São José, CNPJ 50.228.097/0005-96,
ajuizou Ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, sendo julgada procedente e condenando-a ao pagamento
da quantia de R$ 7.937,33 (Setembro/2019), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando a executada
em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague
o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários
sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da
execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de outubro de 2019.
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Prefeituras de São Paulo e Cubatão assinam
termo de cooperação para compartilhamento
de sistema de controle de bens
A Prefeitura de São Paulo
assinou, na quarta-feira (23), termo de cooperação com a Prefeitura de Cubatão para o compartilhamento do Sistema de
Controle de Bens Patrimoniais
dos Agentes Públicos do Município de São Paulo (SISPATRI). Além do prefeito Bruno
Covas, estiveram presentes
Ademário da Silva Oliveira,
prefeito de Cubatão; Francisco Carlos Santos, da Secretaria
de Auditoria e Controladoria
Interna de Cubatão; o secretário municipal de Justiça, Rubens Rizek, e o Controlador
Geral do Município de São Paulo, Gustavo Ungaro. O objetivo
do acordo é possibilitar à Prefeitura de Cubatão o aprimoramento de seus procedimentos
e práticas de controle interno,
de forma a permitir uma resposta efetiva às demandas crescentes e contínuas da sociedade,
bem como a fiscalização de forma mais abrangente e eficaz da

gestão pública.
“É muito importante para a
Prefeitura de São Paulo poder
colaborar com Cubatão. Tenho
certeza de que o sistema vai ajudar muito no controle e a diminuir a corrupção”, afirmou o prefeito Bruno Covas.
“Estamos replicando o SISPATRI em nossa cidade porque
exemplo bom tem que ser seguido”, disse Ademário da Silva
Oliveira, prefeito de Cubatão.
SISPATRI
O termo de cooperação viabilizará a utilização pela Prefeitura de Cubatão do Sistema de
Controle de Bens Patrimoniais
dos Agentes Públicos do Município de São Paulo (SISPATRI).
A plataforma SISPATRI é
composta pelos módulos
“Agente Público”, “Gestão de
RH” e “Módulo B.I” e será integralmente disponibilizada pela
Controladoria Geral do Município de São Paulo (CGM/SP). O

termo não inclui serviços de
consultoria técnica para instalação, configuração ou operação
do sistema. A Prefeitura de Cubatão poderá alterar o sistema
criando novos módulos e recursos, que também serão disponibilizados para a Controladoria
Geral do Município de São Paulo (CGM/SP).
A coordenação técnica das
atividades ficará a cargo da Assessoria de Pro
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