Jornal
www.jornalodiasp.com.br

O DIA
São Paulo, 2, 3 e 4 de novembro de 2019

SP
Nª 24.539

Preço banca: R$ 3,00

Guedes diz que se país aderir à
Opep não seguirá práticas de cartel
Contagem regressiva para o Enem:
aulões revisam conteúdos e divertem
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União e Petrobras assinam termo
aditivo da cessão onerosa
Página 3

Previsão do Tempo

Manhã

Tarde

Domingo: Sol e
aumento de nuvens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

31º C

relação a outubro do ano passado pelo critério da média diária.
As maiores quedas foram registradas nas exportações de petróleo bruto (-US$ 1,6 bilhão na
comparação com outubro de
2018), por causa da redução dos
preços internacionais e do baixo
crescimento da produção brasileira, e de aço semimanufatura-

19º C

Noite

31º C
19º C

Segunda: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Noite

31º C
19º C

EURO
Compra: 4,45
Venda:
4,46

Campeonato Paulista de Vôlei masculino

Manhã

Tarde

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,99
Venda:
3,99
Turismo
Compra: 3,98
Venda:
4,22

Noite

O jovem surfista de Saquarema, João Chianca, 19 anos,
é o novo campeão sul-americano da WSL Latin America. A
vitória no Héroes de Mayo
Iquique Pro no Chile, a primeira da sua carreira no Circuito
Mundial da World Surf League, foi decisiva para conquistar o título de 2019, por apenas 10 pontos de vantagem sobre o catarinense Lucas Vicente, no ranking final das cinco
etapas do WSL Qualifying Series realizadas na América do
Sul esse ano.
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EMS Taubaté Funvic é
hexacampeão paulista
O EMS Taubaté Funvic é hexacampeão paulista de
vôlei. A equipe venceu o Vôlei Renata na segunda partida da final por 3 a 2, com parciais de 23/25, 25/22, 25/
17, 21/25 e 15/13, e também o Golden, por 25/22, no
ginásio do Taquaral, em Campinas. O time do Vale do
Paraíba garantiu seu sexto título estadual seguido, em
sete finais disputadas, confirmando sua hegemonia e
força no estado. Agora, as duas equipes pensam na Superliga 2019/20, a partir do dia 9/11, na qual o EMS
Taubaté Funvic defenderá o título da edição anterior.
Quando duas grandes equipes se enfrentam, dificilmente não teremos jogadas de alto nível técnico, muita
emoção e garra. EMS Taubaté Funvic e Vôlei Renata
confirmaram isso e fizeram uma final incrível, digna
do principal torneio regional do país. Nos seis sets disputados, cinco na partida e o Golden Set, o que se viu
foram belas jogadas e desempenhos que confirmam o
bom momento do vôlei brasileiro.
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Fonte: Climatempo

do (-US$ 499 milhões), por causa da retração dos preços internacionais e da menor demanda
dos Estados Unidos.
Outro produto que teve impacto na queda das exportações
foi a soja em grão, com redução de US$ 294 milhões em
relação a outubro do ano passado.
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lheres de 50 a 69 anos.
Agora, com um total de oito
carretas circulando pelos municípios de São Paulo, as carretas
terão custo anual de R$ 19 milhões, sendo R$ 2,3 milhões por
unidade. Dezenove municípios
serão atendidos no mês de novembro.
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Vagas temporárias
devem crescer 7% no
comércio paulista
O número de vagas temporárias no estado de São Paulo deve
crescer 7% no comércio no período da Black Friday, em novembro, e no Natal, as duas

João Chianca é o novo
campeão sul-americano
da WSL Latin America

Foto/ Renato Antunes

Tarde

O Governador João Doria e
o Secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann,
anunciaram na sexta-feira (1º)
quatro novas carretas itinerantes para o “Mulheres de Peito”.
O programa oferece mamografias gratuitas e sem necessidade de pedido médico para mu-

principais datas para o comércio no fim de ano, segundo pesquisa da Federação das Câmaras
de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo.
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Esporte

João Chianca
Manhã

Governo dobra frota de
carretas do programa
Mulheres de Peito

Quadro de saúde de Bruno
Covas é estável, segundo
boletim médico Página 4

Foto/Nicolás Diaz

Sábado: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

A queda nos preços internacionais de vários produtos, a crise econômica na Argentina e a
menor demanda por soja na China fizeram a balança comercial
(diferença entre exportações e
importações) fechar outubro
com superávit de US$ 1,206 bilhão, divulgou na sexta-feira(1º)
a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia.
O resultado é 79,2% inferior ao
registrado em outubro de 2018
(US$ 5,792 bilhões) e o pior para
o mês desde 2014, quando a balança tinha fechado com déficit
de US$ 1,188 bilhão.
No acumulado do ano, a balança comercial acumula superávit de
US$ 34,823 bilhões, montante
26,7% inferior ao registrado no
mesmo período do ano passado. O
valor é o menor para o período de
janeiro a outubro desde 2015.
As exportações somaram
US$ 18,231 bilhões no mês passado, com recuo de 20,4% em

tão, participar da Opep como
um fato de termos reuniões
de produtores é uma coisa, se
for orientação econômica,
que é justamente de remover
cartéis, integrar uma economia
globalizada, permitir a prosperidade de todos os povos. Em
vez da exploração de alguns
por cartéis de outros, promover desorganizações sociais em
outros países com choques de
petróleo, coisas desse tipo não
é muito o nosso cardápio não.
Mas a gente senta sempre para
conversar em qualquer ambiente”.
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SFI CHIPS reúne no
“Desafio dos Gigantes” três
dos maiores diretores do
Rally de Regularidade

Foto/SFI CHIPS

O Banco Central da Argentina estabeleceu limites para
algumas operações com
cartão de crédito no exterior, que incluem um máximo
de US$ 50 para retirada em
dinheiro. A intenção é evitar a fuga de dólares e preservar as reservas do país,
que sofreram uma redução
de cerca de US$ 23 bilhões
desde agosto deste ano,
quando aconteceram as eleições primárias. Na quinta-feira (31), as reservas do Banco
Central do país fecharam em
US$ 43 bilhões.
O limite também serve para
operações em jogos de azar e
apostas, transferências para
fundos de serviços de pagamento (paypal, por exemplo),
transferência para contas de investimento no exterior, compra de criptomoedas e realização de operações cambiárias
no exterior.
Apesar do limite de US$
50 por saque no cartão de
crédito no exterior, o Banco
Central não impôs limites
para a quantidade de operações.
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Balança comercial registra
menor resultado para
outubro em cinco anos
Foto/Tânia Rêgo/ABr

Argentina
limita
operações
com cartão
de crédito no
exterior

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na sextafeira(1), que o Brasil está disposto a conversar com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) sobre a possibilidade de integrar
o bloco, já que é atualmente o
décimo maior produtor de petróleo do mundo. Porém, ele
disse que o país não se unirá a
práticas que chamou de
“cartel”.
“ Tem
a
dimensão
geopolítica que te aproxima,
você sabe a diferença que
tem em relação a outros. En-

No ano passado, prova agradou pelo nível técnico e foi
apimentada pela chuva
Após o sucesso do Desafio (Novo Rally MG), nomes de
RJ X SP em 2018, realizado peso do off-road nacional, seem Búzios (RJ), a SFI CHIPS rão os responsáveis pelo Devem com novidades para a edi- safio dos Gigantes SFI
ção deste ano. Pela primeira CHIPS, que acontecerá nos
vez, três diretores de prova próximos dias 15 e 16, em Taumontarão uma prova de Rally baté, no Vale do Paraíba (SP).
de Regularidade, sendo que
A intenção de Márcio
cada um será responsável por Medina, diretor da SFI
uma etapa e, com um detalhe, CHIPS, empresa referência
eles também participarão da no segmento de alta perfordisputa. Clayton Prado (Cam- mance de veículos, é oferepeonato Paulista Off-Road e cer aos participantes uma
Rally dos Sertões), Lourival competição inédita com três
Roldan (Mitsubishi Motors- etapas distintas, em uma úniports) e Weidner Moreira ca categoria.
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Governo dobra frota de carretas
do programa Mulheres de Peito
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
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” (terceiro mais antigo dos diários em São Paulo - SP).
Na Internet desde 1996, o site www.cesarneto.com foi um dos
pioneiros no Brasil. No Twitter, @cesarnetoreal
.
CÂMARA (SP)
Vereador Rinaldi Digilio (no REPUBLICANOS ex-PRB),
agora dirigindo a sua igreja Quadrangular “Família Global”, tá
apoiando a família e o governo Bolsonaro no pior momento deles (ainda no PSL). Ficará no ex-PRB ou irá pro PSL, caso o
partido seja tomado do deputado federal (PE) Luciano Bivar ?
.
PREFEITURA (SP)
O câncer em Bruno Covas (PSDB), mais jovem prefeito (Século 21) de São Paulo, pode virar - na política paulistana 2020 - o
que virou pra Bolsonaro (via PSL) na política brasileira 2018: a
quimioterapia que pode salvá-lo e até reelegê-lo; as cirurgias que
salvaram Bolsonaro da facada mortal e elegeu-o
.
ASSEMBLEIA (SP)
Nem o líder da bancada do PSL na ALESP, o deputado Gil
Diniz (Carteiro Reaça) e muito menos o presidente do Movimento Conservador (ex-Direita São Paulo), Edson Salomão, recuam de seguir trabalhando com toda fidelidade com o presidente estadual do PSL, o deputado federal Eduardo Bolsonaro
.
GOVERNO (SP)
João Doria (dono do PSDB agora ‘de centro’), que já conversa com Luciano Huck (CIDADANIA ex-PPS que foi linha auxiliar tucana desde FHC) sobre qual modelo ‘de centro’ pode estar
num 2º turno das eleições Presidenciais 2020. Quanto ao ‘concorrente’ do Rio (Witzel - PSC), tá se enforcando sozinho
.
CONGRESSO (BR)
Partidos ditos ‘de esquerda’, mais o REDE da dona Marina
(ex-PT do Lulismo) vão tentar de todas as formas ou cassar ou
punir (via Comissão de Ética) o deputado federal Eduardo Bolsonaro (ainda líder de um PSL em guerra interna), que aventou
um AI-5 (tipo que o governo militar emplacou em 1968)
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Vice-Presidente e general (reserva do Exército) Mourão enfrenta o que pode ser a maior das guerras ideológicas e partidárias do Brasil no Século 21. Até numa guerra civil, insuflada por
países do “Foro de São Paulo”, só caberia intervenção militar
(temporária) sob o que manda a Constituição (1988)
.
PARTIDOS (BR)
NOVO - segundo o ministro (Meio Ambiente de Bolsonaro)
Ricardo Sales, “o fundador e sócio (preferencial e controlador)
é o bilionário João Amoedo demonstrou que manda no partido”.
O suplente de deputado federal (SP) desabafa sobre uma renovação na política brasileira: “renovou os donos”
.
HISTÓRIAS (BR)
A ARENA, hoje PROGRESSISTAS (ex-PP), foi um dos partidos surgidos em 1965, quando todos os demais foram extintos
pelo governo militar de Castelo Branco. O outro, agrupando todas as então esquerdas (que com as direitas faliram no Século
20) foi o MDB (depois PMDB) e agora de novo MDB
.
EDITOR
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto foi se tornando referência brasileira 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 e
o Secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann,
anunciaram na sexta-feira (1º)
quatro novas carretas itinerantes
para o “Mulheres de Peito”. O
programa oferece mamografias
gratuitas e sem necessidade de
pedido médico para mulheres de
50 a 69 anos.
Agora, com um total de oito
carretas circulando pelos municípios de São Paulo, as carretas
terão custo anual de R$ 19 milhões, sendo R$ 2,3 milhões por
unidade. Dezenove municípios
serão atendidos no mês de novembro.
Cada unidade tem 15 metros
de comprimento, 4,1 metros de
altura e, quando abertas, 4,9 metros de largura. Além do mamógrafo, são equipadas com aparelho ultrassom, conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antenas de satélfite,
computadores, mobiliários e sanitários.
“Vamos dobrar a frota de
carretas e dobrar o número de
atendimento nos exames preventivos que ajudam a salvar
vidas e a melhorar a qualidade de saúde das mulheres, sobretudo as que estão em áreas de fragilidade” declarou
Doria. “Estamos encerrando o
‘Outubro Rosa’, mas, para o
Governo do Estado de São
Paulo, todo mês é rosa. Temos que dar atenção e aprimorar a qualidade nos serviços dedicados à saúde da mulher”, completou.
As carretas funcionam em

parceria com a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de
Diagnóstico por Imagem, responsável por fornecer equipamentos para auxílio de diagnóstico a diversos hospitais estaduais. Cabe ao parceiro, ainda, disponibilizar uma equipe multidisciplinar composta por técnicos
em radiologia, profissionais de
enfermagem, funcionários administrativos e um médico ultrassonografista.
Atendimento em 2019
As carretas percorreram 63
municípios e realizaram 33,4
mil mamografias, 398 ultrassonografias, 17 biópsias e encaminhou 27 mulheres para continuidade do tratamento em unidades estaduais de saúde, ao
longo deste ano.
Desde o início do programa,
em 2014, até o momento, as carretas já percorreram mais de 300
localidades, com a realização de
mais de 215,6 mil mamografias, 7,4 mil ultrassonografias,
749 biópsias e encaminhamento de 2.073 mulheres para continuidade da assistência especializada em unidades estaduais.
“Queremos ampliar o acesso e incentivar as mulheres a realizarem exames de mamografia
pelo SUS em todo o Estado. Para
isso, mais carretas e mais municípios sendo percorridos por
ano ininterruptamente”, disse o
Secretário da Saúde José Henrique Germann.
Outra novidade do “Mulheres de Peito” é que duas carretas vão ficar no litoral de São

Paulo entre janeiro e fevereiro.
A Secretaria da Saúde vai divulgar a programação especial das
férias de verão em breve.
Nova logística
Para atender mais municípios, a partir deste mês, o sistema
de atendimento será aprimorado. Em cidades menores, a carreta atenderá por até sete dias e,
nas maiores, por um período de
15 dias ou mais. A nova estratégia foi definida para melhor atender as pacientes em todo o Estado e aumentar o alcance do
projeto.
Os exames de mamografia
são realizados de segunda à sexta-feira, das 9h à 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, exceto feriados. As imagens captadas pelos mamógrafos são encaminhadas para o Serviço Estadual de
Diagnóstico por Imagem, serviço da Secretaria que emite laudos à distância, na capital.
Para mulheres de 50 a 69
anos, não há necessidade de pedido médico de mamografia para
realização do exame nas unidades móveis – basta levar RG e
cartão SUS. Pacientes fora dessa faixa etária também poderão
fazer os exames, desde que tenham pedido médico emitido
pela rede pública ou particular,
cartão SUS e RG.
Caso sejam detectadas alterações no exame ou suspeitas de
câncer, a paciente será encaminhada a um serviço de referência do SUS para fazer exames
complementares, acompanhamento ou tratamento, conforme

as particularidades de cada paciente.
Agendamento telefônico
Mulheres com idade entre
50 e 69 anos e que estão há mais
de dois anos sem realizar mamografias também podem marcar os exames sem necessidade
de pedido médico, gratuitamente, pela central telefônica do programa.
Para fazer o agendamento,
basta telefonar para 0800-7790000. O serviço telefônico está
disponível de segunda a sextafeira, das 8h às 17h. Neste caso,
os exames não serão realizados
nas carretas, e sim em um dos
200 serviços com mamógrafo
do SUS paulista.
O 0800 é uma iniciativa complementar às carretas-itinerantes, que tem como objetivo rastrear ativamente o câncer de
mama e incentivar a realização
de exames preventivos para detecção da doença.
A programação do mês de
novembro:
– 4 a 9: Garça, Taquarituba e
Boituva
– 4 a 16: Diadema, Ribeirão
Pires e Sertãozinho
– 11 a 16: Laranjal Paulista,
Rancharia e Capela do Alto
– 18 a 23: Cabreúva, Ituverava, Presidente Venceslau e Araçoiaba da Serra
– 18 a 30: Mauá e Osasco
– 25 a 30: Nova Odessa, Igarapava e Martinópolis
– 25 a 7 de dezembro: Ibiúna

CPTM reduz intervalos neste
domingo para prova do Enem
Neste domingo (3), a CPTM
vai operar com intervalos reduzidos em seis linhas devido à
realização da prova do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem). Os trens vão circular
com intervalos médios de 12
minutos, das 8h às 14h.
Na extensão da Linha 7Rubi, entre Francisco Morato e

Jundiaí, o intervalo será de 14
minutos e na Linha 13-Jade, será
mantido em 30 minutos. Para
evitar atrasos, a CPTM recomenda ao passageiro programar
a viagem com antecedência.
Metrô
Também no domingo, a frota de trens em circulação na Li-

nha 1- Azul contará com mais
quatro trens. Na Linha 3- Vermelha serão mais dois trens em relação a um domingo típico. A
Linha 2- Verde vai funcionar normalmente a partir das 4h40 e até
as 24h, mesmo horário das demais linhas (1-Azul, 2-Verde e
15-Prata).
Em caso de aumento de de-

manda, o Centro de Controle
Operacional do Metrô (CC0)
pode colocar rapidamente em
circulação trens reservas para
aumentar a oferta de viagens.
Para mais informações, o
passageiro do Metrô pode ligar
para a Central de Informações
(0800 770 7722), que atende diariamente das 5h à meia-noite.

Governo de SP lança programa para
recuperação de estradas vicinais
O Governador João Doria e
o Secretári o de Logística e
Transportes, João Octaviano
Machado Neto, anunciaram
na sexta-feira (1º) o programa Novas Vicinais, que prevê
a recuperação de 11,4 mil quilômetros de vias no estado de
São Paulo. Ao todo, serão
1.103 estradas vicinais que
receberão obras para recuperação da pista, pavimentação
das estradas em terra e melhorias em sinalização e sistema de drenagem.
“As estradas vicinais têm
importância significativa no interior e litoral de São Paulo. Elas
são usadas para o escoamento da
produção agrícola – nosso estado tem 22% da produção agrícola nacional –, acesso aos por-

tos e aeroportos, deslocamento
da população aos centros urbanos e de consumo e fomento ao
turismo”, disse Doria.
O programa foi criado
após amplo levantamento realizado pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e serviu de base para a
formação de uma nova matriz
logística de São Paulo. A prioridade será para vicinais que
ligam polos geradores de serviços e rodovias estaduais,
além de estradas que dão
acesso a municípios.
Na primeira fase, serão investidos R$ 2,8 bilhões entre
recursos do Estado e de financiamentos internacionais em
obras de 224 estradas vicinais,
totalizando 2.600 quilômetros

de vias recuperadas.
Convênios
Para que as obras sejam realizadas, é necessária a formalização de convênios entre o Governo do Estado e prefeituras.
Os trâmites técnicos e a análise
de documentação para celebração dos contratos estão a cargo
do DER.
Após o convênio, o cronograma de contratação das intervenções será programado e monitorado pelo DER, que concentrará esforços para que os serviços sejam realizados dentro do
prazo estipulado e gere o menor
impacto possível à população.
Novas Vicinais
O programa Novas Vicinais

foi desenvolvido com o objetivo estratégico de compor
uma matriz logística rodoviária integrada no Estado. “Não
basta termos as melhores rodovias do país. A proposta do
Governo do Estado nesta gestão é melhorar toda a malha
estadual paulista, incluindo as
estradas vicinais”, explica João
Octaviano.
O Secretário afirmou que as
vicinais têm papel relevante para
a logística do Estado, já que colaboram para o escoamento
agrícola, industrial e dão acesso
às regiões turísticas. Com o programa, o transporte da produção
agrícola ganhará agilidade e segurança em todas as regiões de
São Paulo, além do incremento
às economias regionais.

Liberado R$ 1,6 milhão para
4 cidades de SP
A Secretaria de Desenvolvimento Regional liberou na terça-feira (30) R$ 1,6 milhão a
quatro cidades de São Paulo, resultado de convênios assinados
com as Prefeituras de Silveiras,
Pedra Bela, Itararé e Boa Esperança do Sul.
Segundo o Secretário Marco Vinholi esses convênios firmados seguem diretrizes do
Governador João Doria. “Temos um compromisso de dividir bem os recursos, atender as
demandas dos municípios e fazer com que os repasses beneficiem efetivamente os brasileiros de São Paulo. Fazer uma
gestão municipalista”, explicou
Marco Vinholi.
Em todos os repasses feitos
pela Secretaria em 2019, foram

beneficiados 385 municípios
diferentes, o que corresponde
a 60% dos municípios paulistas. Ao todo, 814 convênios, em
andamento ou novos, receberam recursos da Secretaria.
Silveiras
O convênio com a Prefeitura de Silveiras prevê o repasse de R$ 350 mil, que serão
destinados à aquisição de caminhão compactador de lixo,
maquinário importante para o
município.
Pedra Bela
A Prefeitura de Pedra Bela
também receberá R$ 350 mil,
que serão usados na compra de
caminhão basculante com caçamba. “Este é um recurso de
extrema importância, com o te-

souro do município não seria
possível comprar este caminhão, levando novidades para
a nossa administração com
o apoio do governo do estado”, declarou o Prefeito Álvaro Jesiel.
Itararé
Foram assinados dois convênios com a Prefeitura de Itararé, que somam R$ 600 mil.
Cada convênio será no valor de
R$ 300 mil, e os recursos serão utilizados para aquisição de
uma pá carregadeira e de um
caminhão basculante. Os maquinários são de extrema importância para manutenção de estradas
do município.
“São dois equipamentos essenciais para nós. No período

de chuva, tanto a pá carregadeira, quanto o caminhão basculante vão ajudar a fazer a manutenção das nossas estradas
da zona rural”, disse o Prefeito
Heliton Sheidt.
Boa Esperança do Sul
A Prefeitura do município
receberá R$ 300 mil para custear obras de infraestrutura urbana, dispondo de execução de
4.283,97 metros quadrados de
pavimentação em CBUQ em via
do Parque Residencial das Palmeiras III. “Esse recurso é muito importante para o nosso município. Esse asfaltamento que
será feito é uma grande benfeitoria para os nossos munícipes”, afirmou o Prefeito Fabio
Luis de Souza.
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A União e a Petrobras assinaram, na sexta-feira (1), o Termo Aditivo ao Contrato da Cessão Onerosa. Trata-se de uma
revisão do contrato assinado em
2010, que dava à empresa o direito de produzir até 5 bilhões
de barris de óleo equivalente em
áreas do pré-sal da Bacia de Santos. A Petrobras tem o direito de
operar na área dos blocos por 40
anos, mas o governo negociou
com a empresa para poder licitar o volume excedente, comprovados em estudos.
O termo aditivo dá à Petrobras o direito de participar do
leilão do dia 6 de novembro próximo, além do pagamento, pela
União, de US$ 9 bilhões a título
de compensação pelos investimentos que a empresa já fez na
área. A empresa já informou que
usará esse valor no próprio leilão do excedente.
Na cerimônia, na sede da
Agência Nacional do Petróleo
(ANP), no Rio de Janeiro, o presidente da Petrobras, Roberto
Castello Branco, disse que a assinatura do contrato é um momento histórico, e que o leilão
que ocorrerá na próxima semana será o maior do mundo.
“Foi uma grande vitória. Esse
contrato foi negociado sem nenhum resultado ao longo de quatro anos. No ano de 2019, a Petrobras e o governo, unidos por
um só objetivo, o de colocar o
Brasil no caminho da prosperidade, conseguiram, em relativamente pouco tempo, que o nosso sonho se concretizasse”.
ANP
O diretor-geral da ANP, Décio Oddone, disse que a assina-
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União e Petrobras assinam
termo aditivo da cessão onerosa

União e Petrobras assinam o Termo Aditivo ao Contrato da
Cessão Onerosa que garante leilão do dia 6 de novembro
tura do contrato é “emblemática” para a retomada da atividade
de exploração e produção de
petróleo no Brasil. Segundo ele,
o leilão do dia 6 é de uma “magnitude extraordinária”, já que o
bônus de assinatura previsto
soma R$ 106 bilhões, sendo que
as áreas pelas quais a Petrobras
já demostrou interesse chegam
a R$ 70 bilhões”.
“É incomparável. No mundo
todo, entre 2016 e 2018, das
100 licitações que foram feitas, foram coletados cerca de
R$ 36 bilhões em bônus de
assinatura. Desse total, R$
27 bilhões foram no Brasil.
Desde que a ANP foi criada,
no início dos anos 2000, de
todas as licitações que já foram feitas, foram pagos R$ 60
bilhões em bônus de assinatura”, disse Oddone.
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, destacou que a
assinatura do acordo terá enorme impacto fiscal, tanto quanti-

tativo quanto qualitativo, que
impulsionará a transformação do
Brasil.
“Boa parte da construção do
futuro do Brasil está em cima
das esperanças desses investimentos bem-sucedidos, primeiro pela Petrobras, agora
compartilhando uma fronteira
energética em cima de petróleo e gás que vai transformar
o país. Estamos, ao mesmo
tempo, focando essa grande
companhia brasileira na exploração do petróleo e do gás e
permitindo essa ampliação da
fronteira do investimento a
conta de promover simultaneamente o choque da energia
barata. Nós vamos derrubar o
preço do gás natural e vamos
reindustrializar o país em cima
desses novos investimentos que
estão vindo”, disse o ministro.
Para o ministro de Minas e
Energia, Bento Albuquerque, o
contrato assinado e o leilão da
cessão onerosa beneficiarão o

interesse público. “O protagonista é aquilo que vamos entregar à sociedade, é o resultado.
Nós vamos transformar o patrimônio brasileiro em riqueza, trabalho, renda, investimento, prosperidade que o nosso país já está
vivendo. É isso que a sociedade
brasileira merece e nós estamos
contribuindo para que ela tenha”.
Vazamento
Sobre o vazamento de petróleo cru que atinge a costa do
Nordeste desde o fim de agosto, o ministro Bento Albuquerque informou que as investigações estão sendo conduzidas
pela Marinha e que o governo
está tomando todas as providências desde que foi acionado, no
dia 2 de setembro. Na sexta-feira (1), a Polícia Federal informou que suspeita que a origem
do óleo é um navio grego.
Já o ministro Paulo Guedes
garantiu que há recursos, que
totalizam R$ 600 milhões, para
conduzir a investigação e para
atenuar os efeitos do óleo sobre
o meio ambiente e nas comunidades atingidas.
“O total de recursos era em
torno de R$ 600 milhões, já foram usados cento e poucos. Liberamos para que a Marinha pudesse usar nos esforços para limpar a costa; a ministra da Agricultura [Tereza Cristina] falou do
seguro defeso; e o do Turismo
[Marcelo Álvaro Antônio] também. Todos que entraram em
contato conosco nós liberamos
esses recursos de emergência.
Há recursos e estão sendo usados para atenuar esse efeito”.
(Agencia Brasil)

Produção industrial cresce 0,3%
de agosto para setembro
A produção da indústria brasileira teve um crescimento de
0,3% na passagem de agosto para
setembro. Esta é a segunda taxa positiva do indicador, que acumula alta
de 1,5% no período de dois meses.
Os dados, da Pesquisa Industrial
Mensal, foram divulgados na sextafeira(1º) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Na comparação com setembro do ano passado, houve alta
de 1,1%. Já na média móvel trimestral, teve crescimento de
0,4%. Por outro lado, a indús-

tria acumula quedas de 1,4% no
acumulado do ano e no acumulado de 12 meses.
Na passagem de agosto para
setembro, três das quatro grandes categorias econômicas tiveram crescimento: bens de consumo duráveis (2,3%), bens de
consumo semi e não duráveis
(0,5%) e bens intermediários,
isto é, os insumos industrializados usados no setor produtivo
(0,2%). Já os bens de capital,
isto é, as máquinas e equipamentos, tiveram queda de 0,5%.

Onze das 26 atividades pesquisadas mostraram expansão na
produção. Entre elas, a indústria
de veículos automotores, reboques e carrocerias, que cresceu
4,3%, revertendo um recuo de
agosto (-2,4%).
Outros impactos positivos
relevantes vieram de confecção
de artigos do vestuário e acessórios (6,6%), bebidas (3,5%),
produtos de metal (3,7%), móveis (9,4%), equipamentos de
informática, produtos eletrônicos e ópticos (3,0%) e produ-

tos de borracha e de material
plástico (1,4%).
Entre os 14 ramos que tiveram queda na produção, os desempenhos de maior impacto
foram observados em impressão
e reprodução de gravações (28,6%), indústrias extrativas (1,2%), máquinas e equipamentos (-2,8%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-4,6%),
coque, produtos derivados do
petróleo e biocombustíveis (0,8%) e produtos do fumo (7,7%). (Agencia Brasil)

Vagas temporárias devem crescer
7% no comércio paulista
O número de vagas temporárias no estado de São Paulo
deve crescer 7% no comércio
no período da Black Friday, em
novembro, e no Natal, as duas
principais datas para o comércio no fim de ano, segundo pesquisa da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do
Estado de São Paulo.
Os setores que devem contratar mais são vestuário (lojas
de roupa, sapatos e acessórios),

eletrônicos, restaurantes e cosméticos.
A previsão da Confederação
Nacional dos Dirigentes de Lojas (CNDL) é a de que até o fim
do ano sejam abertas 40 mil vagas temporárias a mais na comparação com 2018.
Saque do FGTS ajuda consumidores
“O intuito do lojista é fazer
a contratação de 4 a cada 10 co-

laboradores tem porários. Outro ponto favorável é o saque do Fundo de Garantia
p o r Te m p o d e S e r v i ç o
(FGTS), que pode gerar um
aumento nas vendas, uma vez
que esse dinheiro extra pode
ser considerado um valor a
mais na conta do consumidor”, explicou o presidente
da federação, Maurício Stainoff.
Quando se avalia a região

metropolitana de São Paulo,
em Diadema a expectativa é
a de aumento de 7% para as
novas contratações.
“A recolocação no mercado de trabalho é o principal motivo da busca por vagas, visto que as oportunidades de emprego podem ser
maiores no Natal, seguido da
Black Friday”, disse o presidente da entidade, Marcos
Vicente. (Agencia Brasil)

Balança comercial registra menor
resultado para outubro em cinco anos
A queda nos preços internacionais de vários produtos, a crise econômica na Argentina e a
menor demanda por soja na China fizeram a balança comercial
(diferença entre exportações e
importações) fechar outubro
com superávit de US$ 1,206 bilhão, divulgou na sexta-feira(1º)
a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia.
O resultado é 79,2% inferior ao
registrado em outubro de 2018
(US$ 5,792 bilhões) e o pior
para o mês desde 2014, quando
a balança tinha fechado com déficit de US$ 1,188 bilhão.
No acumulado do ano, a balança comercial acumula superávit de US$ 34,823 bilhões,
montante 26,7% inferior ao registrado no mesmo período do
ano passado. O valor é o menor
para o período de janeiro a outubro desde 2015.
As exportações somaram
US$ 18,231 bilhões no mês passado, com recuo de 20,4% em

relação a outubro do ano passado pelo critério da média diária.
As maiores quedas foram registradas nas exportações de petróleo bruto (-US$ 1,6 bilhão na
comparação com outubro de
2018), por causa da redução dos
preços internacionais e do baixo crescimento da produção
brasileira, e de aço semimanufaturado (-US$ 499 milhões),
por causa da retração dos preços
internacionais e da menor demanda dos Estados Unidos.
Outro produto que teve impacto na queda das exportações
foi a soja em grão, com redução
de US$ 294 milhões em relação
a outubro do ano passado, motivada pela queda dos preços externos, pela menor safra brasileira e pela crise na produção de
suínos na China, que usa a soja
brasileira para alimentar porcos.
Em seguida, vêm a queda de US$
139 milhões nas vendas de automóveis, provocada pela crise
na Argentina, e a redução de US$

111 milhões nas exportações de
minério de ferro, decorrente da
menor produção brasileira depois do rompimento da barragem em Brumadinho (MG).
Segundo o Ministério da
Economia, as exportações de
outros produtos subiram, mas
não em ritmo suficiente para
compensar a queda nas vendas
dos principais produtos exportados. Em outubro, aumentaram
as exportações de milho (+US$
488 milhões), de carne bovina
(+US$ 187 milhões), de algodão (+US$ 134 milhões) e de
carne suína (+US$ 40 milhões).
As importações totalizaram
US$ 17,025 bilhões em outubro,
com alta de 1,1% na comparação com o mesmo mês do ano
passado. No acumulado do ano,
as exportações somam US$
185,437 bilhões, queda de 7,7%
em relação aos dez primeiros
meses de 2018. As importações
somam US$ 150,614 bilhões,
com queda de 1,5% na mesma

comparação. Todas as variações
levam em conta a média diária.
Depois de o saldo da balança comercial ter encerrado
2018 em US$ 58,959 bilhões, o segundo maior resultado positivo da história, o
mercado estima um superávit
menor em 2019, motivado
principalmente pela recuperação da economia, que reativa o
consumo e as importações, e
pelas tensões comerciais entre
países desenvolvidos, que reduz
o comércio global.
Segundo o boletim Focus,
pesquisa semanal com instituições financeiras divulgadas pelo
Banco Central, os analistas de
mercado preveem superávit comercial de US$ 47,5 bilhões
para este ano. O Ministério da
Economia tem estimativas mais
pessimistas. No início de outubro, a pasta revisou para baixo a
projeção de superávit em 2019,
de US$ 56,1 bilhões para US$
41,8 bilhões. (Agencia Brasil)

Argentina limita operações
com cartão de crédito
no exterior
O Banco Central da Argentina estabeleceu limites para algumas operações com cartão de crédito no exterior, que incluem
um máximo de US$ 50 para retirada em dinheiro. A intenção é
evitar a fuga de dólares e preservar as reservas do país, que sofreram uma redução de cerca de US$ 23 bilhões desde agosto
deste ano, quando aconteceram as eleições primárias. Na quintafeira (31), as reservas do Banco Central do país fecharam em
US$ 43 bilhões.
O limite também serve para operações em jogos de azar e
apostas, transferências para fundos de serviços de pagamento
(paypal, por exemplo), transferência para contas de investimento no exterior, compra de criptomoedas e realização de operações cambiárias no exterior.
Apesar do limite de US$ 50 por saque no cartão de crédito
no exterior, o Banco Central não impôs limites para a quantidade
de operações. O problema é que, a cada saque, os cidadãos pagam as comissões correspondentes a cada operação e os juros,
já que se trata de uma compra a crédito, o que resulta bastante
oneroso. Além disso, pagam também a taxa das redes no exterior, que cobram por operação, apresentando o valor cobrado nas
telas dos caixas eletrônicos, no momento do saque.
No início desta semana, após a eleição de Alberto Fernández
para a presidência da Argentina, o Banco Central do país já havia
anunciado uma redução na compra de dólares. Em setembro, os
argentinos podiam comprar até US$ 10 mil por mês. Na última
segunda-feira (28), o valor foi reduzido a US$ 200 por mês.
De acordo com o presidente do Banco Central, Guido Sandleris, as medidas foram tomadas para “preservar as reservas durante este período de transição até que o novo governo defina
sua política econômica e se dissipe a incerteza”.
“Instituições financeiras e outros emissores de cartões locais devem ter a aprovação prévia do Banco Central para acessar
o mercado de câmbio para efetuar pagamentos no exterior pelo
uso de cartões de crédito, débito ou pré-pagos emitidos no país”,
diz o comunicado do Banco Central.
No ano passado, a Argentina recebeu um empréstimo de US$
57 bilhões do Fundo Monetário Internacional (FMI) em troca de
ajustes fiscais. O país já recebeu US$ 44 bilhões, e o FMI decidiu
esperar os resultados das eleições antes de fazer o desembolso de
US$ 5,4 bilhões, previsto para setembro. (Agencia Brasil)

Equipes de resgate
encontram helicóptero
acidentado no Mar do Leste
Socorristas localizaram na sexta-feira (1) o helicóptero que
caiu perto das ilhas de Dokdo, no Mar do Leste, na noite anterior
e encontraram um dos corpos das sete pessoas desaparecidas no
acidente. O Mar do Leste está situado entre a Península Coreana
e o Japão.
“Três mergulhadores da Guarda Costeira da Coreia encontraram o helicóptero no mar, a 600 metros ao sul do arquipélago de
Dokdo e 72 metros de profundidade”, disse um policial em uma
entrevista na costa da Coreia.
“Agora que o helicóptero foi encontrado, vamos nos concentrar em mais operações de busca e resgate”, disse o oficial, acrescentando que o navio de resgate Cheonghaejin e outro navio de
resgate submarino chegarão ao local mais tarde.
A Guarda Costeira disse que um veículo operado remotamente
encontrou um corpo próximo ao helicóptero. As autoridades disseram que será possível confirmar a identidade do corpo depois
que ele for trazido à superfície.
O helicóptero caiu nas águas próximas ao arquipélago apenas
alguns minutos após deixar Dokdo na quinta-feira. Sete sulcoreanos estavam a bordo.
Os dois pilotos do helicóptero eram veteranos com pelo
menos 17 anos de experiência profissional, tanto no setor militar quanto no civil.
Ilhas Dokdo
As ilhas de Dokdo, onde o helicóptero caiu, fazem parte do
conjunto de rochas do Mar do Leste, onde há um pequeno destacamento policial sul-coreano desde 1945. O Japão tem reivindicado Dokdo como parte de seu território, mas o pedido japonês
vem sendo recusado pela Coreia do Sul. (Agencia Brasil)

Faturamento da
indústria cresce pelo
quarto mês consecutivo
O faturamento da indústria
brasileira aumentou 0,4% em
setembro em relação a agosto na
série livre de influências sazonais. Pela primeira vez desde
2014, o indicador cresce pelo
quarto mês consecutivo e acumula alta de 2,1% no período, de
acordo com os dados da pesquisa Indicadores Industriais de setembro, divulgada na sexta-feira
(1º) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Segundo a CNI, “mesmo
com os aumentos sucessivos, o
faturamento da indústria registra queda de 1,7% no acumulado de janeiro a setembro em relação ao mesmo período do ano

passado. Além disso, em setembro, os demais indicadores não
tiveram o mesmo desempenho
do faturamento”.
A pesquisa mostra também
que as horas trabalhadas na produção registraram redução de
0,2% frente a agosto, e a utilização da capacidade instalada ficou estável em 78%.
O levantamento diz ainda que
o emprego e o rendimento médio
do trabalhador permaneceram estáveis e a massa real de salários
aumentou 0,4% em setembro na
comparação com agosto. “Isso confirma que a recuperação da indústria brasileira continua em ritmo
lento”, diz a CNI. (Agencia Brasil)
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Foco da Operação 404 são sites
piratas, e não consumidores
eSocial passa a substituir livro
de registro de empregados
Os empregadores que aderiram ao eSocial, sistema eletrônico de registro de dados,
usarão a ferramenta para substituir o livro de registro de
empregados. A mudança consta de portaria publicada na sexta-feira(31), no Diário Oficial
da União.
O livro de registro contém
os dados profissionais do trabalhador – como data de admissão, função, cargo – e eventos
como férias, afastamentos, licenças médicas e acidentes de
trabalho. Os empregadores que
optarem registro eletrônico de
empregados poderão começar
a inserir os dados no eSocial
imediatamente. Quem não optar pelo registro eletrônico
continuará a fazer o registro
em meio físico, mas terão um
ano para adequarem os livros e

fichas ao eSocial.
Os dados de registro devem
ser informados ao eSocial até
a véspera do dia de início da
prestação de serviços pelo trabalhador. Dessa forma, o empregado que começar a trabalhar no dia 5 deverá ser registrado no sistema até o dia 4.
Nos últimos meses, o governo tem ampliado o uso do
eSocial para o registro de informações e obrigações trabalhistas. Há duas semanas,
uma portaria determinou que
as contratações e demissões
passem a ser inseridas no eSocial a partir de janeiro. Gradualmente, esses dados deixarão
de ser preenchidos no Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e na Relação
Anual de Informações Sociais
(Rais). (Agencia Brasil)

Contagem regressiva para o
Enem: aulões revisam
conteúdos e divertem
Na contagem regressiva para
o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), que será aplicado nos dois próximos domingos, 3 e 10 de novembro, estudantes recorrem a aulões para
revisar os principais conteúdos
e também para se divertir. Na
região central de Brasília, no
Museu Nacional da República,
cerca de 700 estudantes de escolas públicas e particulares do
Distrito Federal participaram na
sexta-feira (1º) de aulão gratuito
ministrado por professores de
colégios da Rede Marista.
“O nosso objetivo é basicamente 2: primeiro, promover um
momento de descontração para
que nossos estudantes possam
poder dar uma relaxada maior e,
segundo, revisar alguns conteúdos pontuais”, disse o professor
de redação do Colégio Marista
João Paulo II Gabriel Remington,
que estava vestido de Quico, personagem da série de TV Chaves.
Outras fantasias, como de personagens do grupo de Super Heróis
Vingadores, também fizeram parte da programação das aulas.
“Quando o estudante está
muito ansioso, quando fica muito nervoso, ocorre o famoso ‘deu
branco’. Esse momento agora é
para sair um pouco da sala de aula,
descontrair”, complementou,
vestido de Nhonho, outro personagem de Chaves, o professor de
matemática da mesma escola
Leonardo Simões.
Segundo Simões, a revisão
abarca conteúdos que são mais
frequentes no Enem. Na matemática, por exemplo, geometria espacial e estatística são as duas
principais ênfases. As provas de
matemática e de ciências da natureza serão aplicadas no próximo domingo (10).
Para a prova de redação, que
será aplicada neste domingo (3),
junto com as provas de linguagens e ciências humanas, Remington ainda dá tempo de estudar, ressaltou o professor. “Ainda dá para estudar alguns temas
mais recorrentes, principalmente nas áreas de educação, saúde e
meio ambiente, que têm sido as
apostas de muitos professores
Brasil afora. Ainda dá para se

apropriar de informações sobre
essas áreas, ainda é possível se
apropriar de informações de outras áreas de conhecimento que
podem servir como base para a
argumentação do texto.”
Os planos do estudante do 3º
ano do Maristão Matheus Tavares, no entanto, não envolvem
mais muitos estudos. “Sendo
bem sincero hoje à tarde e amanhã, não pretendo fazer nada relacionado a conteúdo. O que tinha que ser feito, já foi feito.
Agora é só relaxar a cabeça para
fazer uma prova tranquila”, afirmou.
Para Matheus, o desafio será
conseguir responder a prova no
tempo estipulado: 5 horas e meia
no primeiro dia de exame e 5
horas, no segundo. “Nos dois últimos anos que eu fiz [o Enem
como treineiro], eu tive que chutar algumas questões no final da
prova porque não deu tempo de
ler. Para este ano, a estratégia que
desenvolvi foi começar pelo
[conteúdo] [em} que eu sou mais
forte e não ficar apegado a questões difíceis. Quando ler uma
[questão] difícil, vou pular e, se
der tempo, no final, volto a ela.”
Relaxar também é o objetivo
do estudante do 3º ano do Centro de Ensino Médio 304 de Samambaia Gutierrez Silva. “O meu
desafio será me manter calmo,
porque o nervosismo me atrapalha muito. Tira a concentração da
prova”, diz o estudante, que fará
a prova do Enem pela primeira
vez. “Estudei muito até aqui. Agora estou procurando um pouco de
diversão também.”
Diferentemente de Matheus,
Gutierrez não vai largar os livros
neste sábado (2). “Vou continuar
estudando e me concentrar.”
Cerca de 5,1 milhões de estudantes estão inscritos no Enem
2019. A nota obtida nas provas
pode ser usada para o estudante
concorrer a uma vaga em instituições públicas de ensino superior, pelo Sistema de Seleção
Unificada (Sisu), a bolsas de estudo pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e a financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). (Agencia Brasil)

Estimativa apresentada pelo
Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça indica que até 20 milhões de
lares acessam plataformas piratas para assistir, via internet, filmes, séries ou mesmo partidas
de futebol. Boa parte dessas pessoas sequer sabe que se trata de
um serviço ilegal, a ponto de ligar para autoridades do setor para
reclamar do serviço mal prestado por esses contraventores.
As afirmações foram feitas
na sexta-feira (1º) pelo coordenador do laboratório, delegado
Alessandro Barreto, durante a
coletiva de imprensa onde foram
apresentados detalhes da Operação 404, deflagrada pela manhã com o objetivo de combater
crimes praticados contra a propriedade intelectual.
Até o início da tarde, quatro
pessoas foram presas em flagrante, em meio ao cumprimento de 30 mandados de busca e
apreensão feitos em 12 estados.
Ao todo, os estados solicitaram

a derrubada de 210 sites e 100
aplicativos de streaming que
veiculavam conteúdo de forma
ilegal.
Barreto enfatiza que o foco
da investigação são as pessoas
que veiculam esse tipo de material, e não os consumidores.
“Alguns deles (consumidores)
denunciaram as empresas piratas, como se fossem legais. Até
na Anatel [Agência Nacional de
Telecomunicações] foram feitas
reclamações. Se vocês olharem
o Reclame Aqui, verão que tem
gente dizendo que comprou o
serviço e que não está tendo o
retorno esperado. Isso mostra
que alguns deles não tinham conhecimento do ilícito”, disse o
coordenador.
De acordo com o delegado,
quem fornece esse tipo de serviço pirata pode ser condenado
a uma pena de 2 a 4 anos de prisão. A pena pode ficar ainda maior porque a rentabilização costuma envolver outras práticas
criminosas, como lavagem de

dinheiro.
Prejuízos
Estimativa apresentada durante a coletiva aponta que, só
com a propriedade audiovisual,
haja um prejuízo de R$ 9 bilhões
por ano para o Brasil. A “grande
movimentação financeira” apontada por Barreto é obtida tanto
por meio das mensalidades pagas por assinantes como por
meio de publicidade. Por esse
motivo, os investigadores sugerem um trabalho de conscientização com o meio publicitário.
“Tem de haver um saneamento da publicidade online, porque
tem de um lado quem quer publicar, e do outro quem quer
anunciar. No meio tem uma rede
de intermédio da propaganda.
Por isso tem de haver um código de boas práticas de propaganda ou, como já existe no exterior, uma black list de sites onde
não se pode fazer publicidade”,
sugeriu Barreto.
Ele sugere também campa-

nhas de conscientização da população sobre os riscos e prejuízos que decorrem do acesso a
esse tipo de serviço criminoso.
“Alguns desses sites, aplicativos
e caixas de TV paga são infectados com malwares [softwares
maliciosos que pode prejudicar
o sistema dos dispositivos]”, disse o delegado.
De acordo com o coordenador de combate à pirataria da
Agência Nacional do Cinema
(Ancine), Eduardo Luiz, as empresas piratas reduzem em 150
mil o número de postos de trabalho nas indústrias de TV por
assinatura. “Isso sem falar da
perda de receita para as empresas”, disse ele ao classificar a
operação de hoje como “um
marco para o mercado audiovisual”.
São Paulo é o estado com
maior número de alvos da operação de hoje. Em apenas um dos
sites, são registrados mais de
128 mil acessos diários. (Agencia Brasil)

Guedes diz que se país aderir à Opep
não seguirá práticas de cartel
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na sextafeira(1), que o Brasil está disposto a conversar com a Organização dos Países Exportadores
de Petróleo (Opep) sobre a possibilidade de integrar o bloco, já
que é atualmente o décimo maior produtor de petróleo do mundo. Porém, ele disse que o país
não se unirá a práticas que chamou de “cartel”.
“Tem a dimensão geopolítica que te aproxima, você sabe a
diferença que tem em relação a
outros. Então, participar da Opep
como um fato de termos reuniões de produtores é uma coisa,
se for orientação econômica,
que é justamente de remover
cartéis, integrar uma economia

globalizada, permitir a prosperidade de todos os povos. Em vez
da exploração de alguns por cartéis de outros, promover desorganizações sociais em outros
países com choques de petróleo,
coisas desse tipo não é muito o
nosso cardápio não. Mas a gente senta sempre para conversar
em qualquer ambiente”.
De acordo com Paulo Guedes, “as tentações são muitas”
mas o Brasil tem princípios a
seguir, como parte da sociedade
ocidental que defende a democracia e as economias de mercado, e que acredita na cooperação e na integração das economias globais.
“Por exemplo, o Brasil e os
Estados Unidos controlam jun-

tos 60% a 70% da oferta de soja,
alimento mundial. Então, o Brasil podia juntar com os Estados
Unidos e fazer o cartel da alimentação mundial. O Brasil
pode também juntar com os países árabes e fazer o cartel do
petróleo mundial. O nosso espírito não é esse. Mas existem os
fatos. O fato é que somos realmente um dos maiores produtores de petróleo do mundo, então sentar para conversar é sempre importante. Somos o décimo hoje, seremos o quinto. Sendo o quinto, é quase inevitável
esse convite”.
Já o ministro de Minas e
Energia, Bento Albuquerque, disse que ainda não tratou do tema
com o presidente. “O presiden-

te [Jair] Bolsonaro já declarou
que irá conversar tanto com o
ministro Paulo Guedes quanto
com o Ministério de Minas e
Energia para saber da oportunidade e do interesse do Brasil vir
a integrar a Opep. Eu ainda não
tive a oportunidade de conversar
com o presidente depois que ele
chegou [da viagem à Ásia e Oriente Médio]. Vamos ter uma reunião na próxima semana e eu
acho que nessa oportunidade ele
vai dizer aquilo que recebeu
como proposta lá na Arábia Saudita e isso será analisado pelas
equipes do Ministério de Minas
e Energia e da Economia. A possibilidade sempre houve do Brasil fazer parte ou não da Opep”.
(Agencia Brasil)

Quadro de saúde de Bruno Covas é
estável, segundo boletim médico
O quadro de saúde do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, permanece estável, segundo boletim médico divulgado
no fim da tarde de sexta-feira
(1º) pelo Hospital Sírio-Libanês, onde está internado desde o dia 23 de outubro. De
acordo com o documento,
Covas não apresentou sintomas relativos à quimioterapia

e está com a tromboembolia
sob controle.
Na última quarta-feira
(30), o prefeito terminou
a primeira sessão de quimioterapia. O tratamento teve início no dia anterior e durou
cerca de 30 horas ininterruptas. No total, serão três sessões de quimioterapia; após
isso, ele será novamente ava-

liado pelos médicos. O prefeito foi diagnosticado com
adenocarcinoma, um tipo de
câncer maligno, na região do
cardia, na transição do esôfago para o estômago, além de
uma metástase no fígado e uma
lesão nos linfonodos.
Covas foi internado no dia
23 para o tratamento de uma
erisipela. No dia 25, foi diag-

nosticada uma trombose venosa das veias fibulares e exames subsequentes diagnosticaram tromboembolismo pulmonar e o câncer. O prefeito
decidiu continuar no cargo
durante o tratamento, despachando e fazendo reuniões de
trabalho no próprio Hospital
Sírio-Libanês, onde está internado. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
TGDCNPJ
TELEGLOBAL
DIGITAL S/A
Nº 04.710.973/0001-75 - NIRE 35300198581
Segunda Convocação para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em 11 de Novembro de 2019
A TGD TELEGLOBAL DIGITAL S/A, ante a ausência de quórum para instalação da assembleia geral extraordinária convocada para o dia 31 de outubro de 2019, às 10h00min, no endereço comercial desta empresa, através de sua Diretoria
Executiva, devidamente representada por seu Presidente, Sr. Eduardo Augusto Roque, CONVOCA pela presente, todos
os acionistas, para Assembleia Geral Extraordinária que será realizada em 2ª convocação no endereço comercial da Companhia, na Rua Haddock Lobo, 347, 5º andar, conjunto 51, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01414-001, às 10h30
min, do dia 11 de novembro de 2019, a ser instalada com qualquer quórum, com a seguinte ordem do dia: (a) Alteração de
sua sede para o endereço comercial sito à Rua Haddock Lobo, 347, 5º andar, conjunto 51, Cerqueira César, São Paulo,
SP, CEP 01414-001; e (b) outros assuntos de interesse da companhia. O Acionista ou seu representante legal deverá
comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem sua identidade. São Paulo, 31 de outubro de 2019.
EDUARDO AUGUSTO ROQUE - Diretor-Presidente.
(01-02-05)

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP
Data do leilão: 13/11/2019 A partir das: 14:30 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 est abelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP, telefone (1 1) 93285-4559, faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do FIDUCIAL DIST. TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS LTDA , venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e
Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complement ar RC 58/67, RD 08/
70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA. A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito,
será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante p agar, no ato,
como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente
corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL será feita através de
Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida
junto a qualquer Agencia especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral
e comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar
uma Agencia da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL indicada com no mínimo 5 (cinco)
dias de antecedência com relação a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros
ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial
de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o
arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação
do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam desde já intimados do presente leilão,
os mutuários, caso não sejam localizados.
SED B49622 - CONTRATO 811550024891-3 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1155
ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS, Brasileiro(A), Operadora de telemarketing, CPF
247.976.808-22, CI 18.132.036 SSP/SP, Solteiro(a), e cônjuge se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 1811 do Edificio Codema, situado a Rua
General Olimpio da Silveira, 196, Barra Funda, com todas as suas instalações,
benfeitorias e acessórios e garagem, se houver.
São Paulo, 28/10/2019
ARY ANDRE NETO
29/10 - 04 - 13/11/2019

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP
Data do leilão: 19/11/2019 - A partir das: 15:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
1371, Perdizes, São Paulo, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP, telefone (11) 93285-4559, faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do FIDUCIAL DIST. TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS LTDA , venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e
Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD
08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos
para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA. A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de
Crédito, será feita mediante pagamento à vista, podendo o arremat ante pagar, no
ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo
impreterível de 08 (oito) dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as
cadernetas de poupança do dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do
sinal dado além da comissão legal do leiloeiro. Os lances mínimos para venda
serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel,
nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém,
a atualização até no momento da realização da praça. As despesas relativas a
comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, e despesas
com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências
de desocupação do mesmo. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos
interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam desde já
intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED:A01899 - CONTRATO: 218163504833-0 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - AGENCIA: 1816 GRANJA JULIETA
WALTER REINTHAL KIWI, Brasileiro(A), Tecnico Eletronico, CPF 645.848.608-15,
CI: 7.491.065- SP, Casado(A) com ANGELICA GOMES KIWI, Brasileiro(A), Estudante,
CPF 645.848.608-15, CI: 9.727.918-SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 63, localizado no 6º andar do Bloco XI Edifício Araruama, integrante do empreendimento denominado Condomínio
Parque Marajoara Sol, situado à Avenida Interlagos, 492, Jardim Marajoara, São
Paulo/SP, e vaga de garagem se houver , com todas as suas inst alações,
benfeitorias e acessórios.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 516.070,60
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 478.000,00
São Paulo, 30/10/2019
ARY ANDRE NETO
02 - 12 - 19/11/2019

Contato
(11) 3294.8920
(11) 94033.9915
godoyseguranca2015@gmail.com
Alarmes
Monitoramento 24hrs
Câmeras de Segurança
Pronta Resposta

Cerca Elétrica
Manutenção
Controle de acesso

Jornal O DIA SP

São Paulo, 2, 3 e 4 de novembro de 2019

Edital de Leilão Eletrônico Único
Artigos 60, 142 e seguintes da Lei nº 11.101/2005;
01ª Vara e Ofício de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Edital de Leilão Judicial Eletrônico Único de Bens Móveis e para Intimação
da falida Capri Indústria e Comercio de Produtos para Lazer Ltda., na(s) pessoa(s) de seu(s) representantes(s) legal(ais); do depositário dos bens Sr. Sergio Antonio da Silva Maciel (RG
18.448.449 SSP/SP); de todos demais credores declarados e habilitados nos respectivos autos; dos possíveis e eventuais credores que porventura vierem a se habilitar; e de eventuais
possuidores do(s) Bens Móveis porventura , expedido nos autos da nos autos da Falência de Capri Indústria e Comercio de Produtos para Lazer Ltda., processo nº1033953-41.2014.8.26.0100. O Dr. João de Oliveira Rodrigues
Filho, MM Juíz de Direito da01ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP , na forma da lei e etc., faz saber que nos termos da Lei nº 11.101/2005, levará a Leilão Judicial
Único os Bens Móveis ao final descritos, sendo a hasta pública conduzida por Casa Reis Leilões Online, sistema gestor de leilões eletrônicos judiciais de titularidade do leiloeiro oficial Eduardo dos Reis, Jucesp nº 748,
e hospedadado emwww.casareisleiloesonline.com.br , com sede na cidade de São Paulo/SPna Rua Manuel da Nóbrega, 456, conj. 111, Paraíso, CEP: 04001-001, fone: 11 - 3101.2345, e-mail: contato@casareisleiloes.com.br.
O Leilão Judicial Único será exclusivamente eletrônico e em 19 (dezenove) lotes. A apregoação online dos Lote 01 (um) até Lote 18 (dezoito)terá início no dia 25 (vinte e dois) de Novembro de 2019, 11:00 (onze
horas) e término dia 18 (dezoito) de Dezembro de 2019, 11:00 (onze horas). Sendo o leilão for de diversos bens, terá preferência na arrematação o lançador que se propuser a arrematá-los todos , em conjunto,
oferecendo, para os bens que não tiverem lance, preço igual ao da avaliação e, para os demais, preço igual ao do maior lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido oferecido para eles (art. 893 do CPC/
2015), sendo que pregão eletrônico deste último lote para arrematação global terá início nas mesmas data e hora dos demais lotes anteriores e término previsto para 30 (trinta) minutos após o término da apregoação do último
lote individualizado, assim: A apregoação online doLote 19 (dezenove) terá início no dia 25 (vinte e dois) de Novembro de 2019, 11:00 (onze horas) e término dia 18 (dezoito) de Dezembro de 2019, 11:30 (onze
horas e trinta minutos). Os Bens Móveis serão entregues a quem mais der, rejeitados lances inferiores ao equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da respectiva avaliação atualizada do lote, afastado com isto
o preço vil (art. 885 e parágrafo único do art. 891 do CPC/2015). Das Condições de Apregoação.Os Bens Móveis serão transmitidos aos adquirentes sem quaisquer gravames e sem qualquer sucessão de responsabilidades
tributárias ou trabalhistas pertencentes à recuperanda ou falida (artigo 60 da Lei 11.101/2005). Os Bens Móveis estarão livres de quaisquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações da recuperanda ou
falida, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho, exceto se o arrematante for sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; parente,
em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Empregados da recuperanda ou
falida porventura contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho (artigo 141 da Lei 11.101/2005). Os Bens Móveis serão ofertados para arrematação e vendido(s) em caráter “ad corpus”
e o arrematante adquire Os Bens Móveis no estado de conservação em que se encontram, não sendo cabível qualquer pleito com relação ao cancelamento da arrematação, abatimento de preço ou complementos de áreas,
por eventual(ais) divergências entre o que constar das descrições dos Bens Móveis e a realidade existente. Das Condições de ParticipaçãoÉ admitido a participar e lançar todo aquele que estiver na livre administração
de seus bens, com exceção daqueles elencados pelo art. 890 do CPC/2015. O interessado em participar dos leilões deverá cadastrar-se no sistema gestorwww.casareisleiloesonline.com.br com antecedência mínima de
até 48 horas da data de início dos leilões eletrônicos e habilitar-se para o pregão. Os lances somente serão oferecidos por meio do sistema gestor www.casareisleiloesonline.com.br e imediatamente divulgados online, para
preservação do tempo real das ofertas.Dos Pagamentos. O preço de cada arremataçãopoderá ser realizado à vista, mediante imediato depósito judicial do favor do Juízo falimentar, sob pena de desfazimento da arrematação
(art. 892 do CPC/2015). Alternativamente, será admitido o parcelamento do preço de cada arrematação ematé 10 (dez) vezes, com a satisfação da primeira parcela no ato da compra judicial e em cifra equivalente a pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor da oferta, vencendo a segunda parcela no 30º (trigésimo) dia contado a partir da data da arrematação e as demais parcelas no mesmo dia dos meses subsequentes, sendo que
cada parcela do preço será acrescida de correção monetária calculada pelos índices constantes da Tabela Prática do E. TJSP para Atualização de Cálculos Judiciais e de juros de mora na proporção de 1% (um por cento)
ao mês, tudo a incidir a partir a data da arrematação até o dia de vencimento de cada parcela (§ 1º do art. 895 do CPC/2015). O interessado em realizar o pagamento parcelado do preço deverá apresentar ao sistema gestor
e leiloeiro oficial, até o início do leilão eletrônico único, proposta escrita de aquisição do bem por valor que não seja considerado preço vil. O interessado em participar dos leilões deverá também promover seu cadastro no
sistema gestor www.casareisleiloesonline.com.br com antecedência mínima de até 48 horas da data de início dos leilões eletrônicos e habilitar-se para o pregão. A oferta para pagamento à vista sempre prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado, cf. § 7º do art. 895 do CPC/2015. Todos os pagamentos a título de satisfação do preço da arrematação devem ser realizados por meio de depósitos judiciais em favor do Juízo
falimentar, sob pena de desfazimento da arrematação (art. 892 do CPC/2015). AComissão Devida à Casa Reis Leilões Online será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de cada arrematação e correrá por conta do
respectivo arrematante, cf. parágrafo único do art. 884 do CPC/2015, devendo este pagamento ser realizado no prazo improrrogável de até 24 (vintee quatro) horas a contar do encerramento da alienação judicial, sob pena
de desfazimento da arrematação, por meio de depósito em dinheiro na rede bancária, DOC ou TED – Transferência Eletrônica Disponível endereçado para conta corrente a ser indicada pelo sistema gestor por ocasião de
cada arrematação. Das Penalidades. Decorridos o prazo sem que arrematante tenha realizado os depósitos, tal informação será encaminhada ao MM Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. O não
pagamento do preço da aquisição, de seu complemento e/ou da comissão do sistema gestor implicará ao arrematante remisso ou seu fiador as penalidades previstas pelo artigo 897 do CPC/2015, com a perda da caução
inicial e demais valores pagos em favor do exequente e a perda da comissão em favor do sistema gestor, além da imposição de multa nos termos do § 4º do art. 895 do CPC/2015 e a aplicação para o adquirente remisso do
previsto pelos artigos 335 e 358 do Código Penal. Na hipótese de não pagamento do preço da aquisição, de seu complemento e/ou da comissão do sistema gestor serão informados do ocorrido a Corregedoria Geral de Justiça
do Estado de São Paulo; o Ofício da Portaria dos Auditórios e das Hastas Públicas deste Foro Central da Comarca da Capital/SP; e a Promotoria de Justiça Cível do Ministério Público do Estado de São Paulo, para a adoção
das medidas legais cabíveis face o arrematante remisso.Dos Dispositivos legais. Aplicar-se-á o previsto pelo inciso II do artigo 141 da Lei nº 11.101/2005, cumulado com o artigo 60 da mesma lei, no sentido de que
o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações da recuperanda ou falida, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes
de acidentes de trabalho, até mesmo débitos de água, luz, gás, taxas, multas, impostos de qualquer origem, os quais serão de responsabilidade da Recuperação Judicial ou Massa Falida. Será aplicado o § 1º do artigo
141 da Lei nº 11.101/2005, a fim de que o disposto no citado inciso II do art. 141 do caput deste artigo não se aplique quando o arrematante for: sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; parente, em linha
reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Aplicar-se-á o § 2º do artigo 142 da Lei
nº 11.101/2005, no sentido de que a alienação dar-se-á pelo maior valor oferecido, ainda que seja inferior ao valor de avaliação atualizada, dispensado o lance vil. Será aplicado o artigo 143 da Lei nº 11.101/2005, com as
expedições e assinaturas de Carta de Arrematação e de Mandado de Imissão na Posse somente após a integral liquidação do preço da arrematação e da comissão devida ao leiloeiro oficial pelo arrematante, respeitadas
as demais condições estabelecidas no competente edital. Aplicar-se-á oartigo 146 da Lei nº 11.101/2005, para que a Massa Falida reste dispensada da apresentação de certidões negativas. Aplicar-se-á o Provimento
CG nº 31/2013, ficando facultado ao advogado do interessado efetuar a carga dos autos para a extração da carta de arrematação ou adjudicação extrajudicial, uma vez que poderá o arrematante ou adjudicante indicarTabelião
de Notas de sua preferência para sua confecção. As demais condições obedecerão as disposições da atual Lei de Falências (Lei nº 11.101/2005), do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015)e das Normas de
Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Serão aplicadas quaisquer outras normas e dispositivos legais cujo MM Juízo da Recuperação Judicial entenda pertinentes e cabíveis. Dos Recursos.
Dos autos não se verifica recurso pendente de julgamento. Das Informações e Das Disposições Finais. Correrão por conta do(s) arrematante(s) todas as providências e despesas necessárias para a transmissão da
propriedade dos bens, inclusive o pagamento de eventual Imposto de Transmissão de Bens, laudêmio, aforamento, tarifas, emolumentos, registros e averbações cartorárias, extração de certidões e demais documentos. Correrão
por conta do(s) arrematante(s) todas as providências e despesas necessárias para a desocupação dos imóveis e a efetiva imissão na posse, inclusive eventual pagamento de taxas de ocupação e afins. Os leilões em questão
são divulgados pelo website do leiloeiro oficial na rede mundial de computadores, qual seja, www.casareisleiloes.com.br. Fotos e descrições detalhadas dos bens podem ser obtidas no sitewww.casareisleiloes.com.br . As
condições de venda e pagamento, todas as regras do leilão, além de outras informações podem ser obtidas no webistewww.casareisleiloes.com.br, solicitadas por e-mail encaminhado para contato@casareisleiloes.com.br
ou, ainda, pelo fone 11 - 3101.2345. O leiloeiro oficial Eduardo dos Reis recomenda a todo interessado em participar de leilões judiciais a assessoria especializada de advogado(a) inscrito(a) na Ordem dosAdvogados do
Brasil e de confiança do(a) constituinte. Dos Bens Ofertados em Leilão:Lote 01 (um): 01 Veículo Space Fox VW - cor Preto - Placas EMG-1148 - Valor daAvaliação Original: R$ 20.000,00 para jun/2018.AvaliaçãoAtualizada:
R$ 20.979,40 para ago/2019.Lote 02 (dois): 01 Veículo Corolla marca Toyota cor Preto - Placas DLA-6695 - Valor daAvaliação Original: R$ 23.000,00 para jun/2018.AvaliaçãoAtualizada: R$ 24.126,31 para ago/2019. Lote
03 (três): 01 Veículo Palio Weekend - Fiat - cor cinza - Placas DSS-9124 - Valor da Avaliação Original: R$ 16.000,00 para jun/2018. AvaliaçãoAtualizada: R$ 16.783,52 p ara ago/2019. Lote 04 (quatro): 01 Veículo marca
Jetta VW - cor preta - Placas ELB-2073 - Blindado - Valor da Avaliação Original: R$ 28.000,00 para jun/2018.AvaliaçãoAtualizada: R$ 29.371,17 para ago/2019. Lote 05 (cinco): 18 Arquivos de aço; 03 Armários duas portas
de aço; 16 Mesas de escritório; 03 Bebedouros; 01 CofreAntigo 90x40cm; 09 Gaveteiros; 09 Cadeiras; e 01 Cofre antigo 50x50cm - Valor daAvaliação Original: R$ 3.290,00 para jun/2018.Avaliação Atualizada: R$ 3.451,11
para ago/2019. Lote 06 (seis): 01 Esteira Repistam Domac com motor - 9mts de comprimento - Valor da Avaliação Original: R$ 10.000,00 para jun/2018. AvaliaçãoAtualizada: R$ 10.489,70 para ago/2019. Lote 07 (sete):
03 Paleteiras e 01 Máquina de Solda e prensadeira - Valor daAvaliação Original: R$ 2.400,00 para jun/2018. AvaliaçãoAtualizada: R$ 2.517,53 para ago/2019. Lote 08 (oito):01 Empilhadeira Eltétrica 1500K - Valor daAvaliação
Original: R$ 9.000,00 para jun/2018.AvaliaçãoAtualizada: R$ 9.440,73 para ago/2019. Lote 09 (nove): 01 Empilhadeira marca Mitsubishi mod. FBS 20-36 - 2700K - Valor daAvaliação Original: R$ 23.000,00 para jun/2018.
AvaliaçãoAtualizada: R$ 24.126,31 p ara ago/2019. Lote 10 (dez): 01 Empilhadeira elétrica - Valor da Avaliação Original: R$ 9.000,00 para jun/2018. AvaliaçãoAtualizada: R$ 9.440,73 p ara ago/2019. Lote 11 (onze): 01
Carrinho de ferro com 4 rodas para carregar material interno; 01 furadeira de bancada; 01 transformador Km- 36 volts 120A; 01 Prensa Manual; 02 Seladoras de saco plástico; e 01 carregador de baterias - Valor daAvaliação
Original: R$ 2.400,00 para jun/2018. AvaliaçãoAtualizada: R$ 2.517,53 para ago/2019. Lote 12 (doze): 02 máquinas pra selar caixas - Valor da Avaliação Original: R$ 2.000,00 para jun/2018. AvaliaçãoAtualizada: R$ 2.097,94
para ago/2019.Lote 13 (treze): 06 máquinas de corte - Valor da Avaliação Original: R$ 1.800,00 para jun/2018. AvaliaçãoAtualizada: R$ 1.888,18 para ago/2019.Lote 14 (catorze): 01 Máquina de retifica sem marca aparente
- Valor daAvaliação Original: R$ 6.000,00 para jun/2018. AvaliaçãoAtualizada: R$ 6.293,82 para ago/2019. Lote 15 (quinze):01 Máquina de enrolar e cortar Miller Weld Master T.500 - Valor daAvaliação Original: R$ 40.000,00
para jun/2018. AvaliaçãoAtualizada: R$ 41.958,81 para ago/2019. Lote 16 (dezesseis):523 Caixas com materiais diversos para piscinas e guarda - sol - Valor da Avaliação Original: R$ 6.000,00 para jun/2018. Avaliação
Atualizada: R$ 6.293,82 para ago/2019. Lote 17 (dezessete): 01 Túnel de encolhimento, fast Big Bowler com estrutura rolante de 5 metros - Valor da Avaliação Original: R$ 6.000,00 para jun/2018.AvaliaçãoAtualizada: R$
6.293,82 para ago/2019. Lote 18 (dezoito):02 Prensas pneumáticas 10M - Valor da Avaliação Original: R$ 4.000,00 para jun/2018. Avaliação Atualizada: R$ 4.195,88 para ago/2019. Lote 19 (dezenove): Composto por
todos os lotes acima - Valor daAvaliação Original: R$ 211.890,00 para jun/2018. Avaliação Atualizada: R$ 222.266,29 para ago/2019. Da Posse dos Bens. É depositário dos bens o Sr. Sergio Anonio da Silva Maciel (RG
18.448.449 SSP/SP), o qual os removeu para a RuaArnaldo Magnicaro, 521, Vila Gea, São Paulo - SP, CEP: 04691-060. Das Intimações. Pelo presente edital ficam intimados das designações e dos termos supra, na hipótese
de não localizados para intimações pessoais, Capri Industria e Comercio de Produtos Para Lazer Ltda.; na(s) pessoa(s) de seu(s) representantes(s) legal(ais); do depositário dos bens Sr. Sergio Anonio da Silva Maciel
(RG 18.448.449 SSP/SP); todos demais credores declarados e habilitados nos respectivos autos; dos possíveis e eventuais credores que porventura vierem a se habilitar; e de eventuais possuidores do(s) bem(ns) não
identificados. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, de 20 . Eu, , Escrevente, digitei. Eu, , Escrivã (o) Diretor(a), subscrevi.
João de Oliveira Rodrigues Filho -Juíz de Direito

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP
Data do leilão: 19/11/2019 - A partir das: 15:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
1371, Perdizes, São Paulo, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP, telefone (11) 93285-4559, faz saber que devidamente
autorizado pelo Agente Fiduciário do FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA , venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei
Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/
77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de
dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08 (oito)
dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de poupança do
dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da comissão legal
do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED:B37478 - CONTRATO: 3181640531600 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - AGENCIA: 1816 - GRANJA JULIETA
EVANILDO DA ROCHA, Brasileiro(A), Industriário, CPF 047.241.848-33, CI: 13.796.926/
SP, Casado(a) com MARIA LUCIA BACCO DA SILVA ROCHA, Brasileiro(A), Bancária,
CPF 114.488.598-16, CI: 16.298.214-8/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 54 do tipo C, localizado no quinto pavimento
ou andar do prédio 24B do tipo D, designado Edifício Libéria do bloco 24, integrante do
conjunto denominado Condomínio Residencial Nações Unidas, situado à Avenida
Senador Teotônio V ilela, 4287, Capela do Socorro, São Paulo/SP, e vaga de garagem
se houver, com todas as suas instalações, benfeitorias e acessórios.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 818.630,97
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 240.000,00
São Paulo, 30/10/2019
ARY ANDRE NETO
02 - 08 - 19/11/2019

9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
 2 'U *XVWDYR &RXEH GH &DUYDOKR -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO
63 )D] 6DEHU D )HUQDQGR 0XULOR 6LOYD &3)   TXH 2PQL %DQFR 6$ DWXDO UD]mR VRFLDO GR %DQFR
3HF~QLD 6$  OKH DMXL]RX DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5 
GH]HPEUR GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH )LQDQFLDPHQWR GH Q  (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU
LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD DSUHVHQWH FRQWUDUUD]}HV
VRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV1mRVHQGRDSUHVHQWDGDFRQWUDUUD]}HVRUHTXHULGR
VHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GDOHL63H
)25265(*,21$,6,7$48(5$9$5$6&Ë9(,69$5$&Ë9(/(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(6621
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,,,WDTXHUD(VWDGRGH6mR3DXOR
'U D &HOVR0D]LWHOL1HWRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R D-26(,/'20$&+$'2'$6,/9$(33&13-
H-26(,/'20$&+$'2'$6,/9$&3)TXHRPDQGDGRPRQLWyULRH[SHGLGRQRVDXWRVGDDomR0RQLWyULD
DMXL]DGDSRU%DQFR%UDGHVFR6$VXFHVVRUSRULQFRUSRUDomRGR%DQFR+6%&%DQN%UDVLO6$%DQFR0~OWLSORFRQYHUWHXVHHP
PDQGDGR H[HFXWLYR FRQVWLWXLQGRVH WtWXOR H[HFXWLYR MXGLFLDO GD TXDQWLD GH 5  VHWHPEUR GH   (VWDQGR RV
H[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHPR
SDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGHSDJDPHQWRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRVHPHH[SHGLomRGH
PDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR)LFDPDVSDUWHVH[HFXWDGDVDGYHUWLGDVGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&
VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGHGLDVSDUDTXHLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHP
QRVSUySULRVDXWRVVXDVLPSXJQDo}HV6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
H
3URFHVVR Q  (GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q 
 $ 'UD /XFLD +HOHQD %RFFKL )DLELFKHU -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO
GD /DSD63 )D] 6DEHU D 9DOGLU GRV 5HLV -XQLRU &3)   TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKH DMXL]RX
DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  IHYHUHLUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH
&UpGLWR %DQFiULR (PSUpVWLPR 3HVVRDO Q  (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH
HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED
KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH
FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH
R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP
SRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRH
352&(6621(',7$/3$5$&21+(&,0(172'(7(5&(,526(;3(','2126$8726
'(,17(5',d2'(',5&(%25(*,252&+$5(48(5,'2325:,/0$52&+$3,(5277,352&(6621
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUDGD)DPtOLDH6XFHVV}HVGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGR
GH 6mR 3DXOR 'U D  0DUFHOR $VVL] 5LFFL QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 DRV TXH R SUHVHQWH HGLWDO YLUHP RX GHOH
FRQKHFLPHQWR WLYHUHP TXH SRU VHQWHQoD SURIHULGD HP  IRL GHFUHWDGD D ,17(5',d2 GH ',5&( %25(*,2
52&+$EUDVLOHLUDYL~YDDSRVHQWDGDSRUWDGRUDGDFpGXODGHLGHQWLGDGH5*QLQVFULWDQR&3)
 QRPHDQGR FRPR &85$'25$ HP FDUiWHU '(),1,7,92 D 6UD :LOPD 5RFKD 3LHURWWL EUDVLOHLUD YL~YD DSRVHQWDGD
QDVFLGD HP  SRUWDGRUD GD FpGXOD GHGHQWLGDGH 5* Q  LQVFULWD QR &3) Q  SHOR
IDWRGDLQWHUGLWDQGDVHULQFDSD]GHH[HUFHUSHVVRDOPHQWHRVDWRVGDYLGDFLYLOSRUVRIUHUGH³TXDGURGHPHQFLDO´DSUHVHQWDQGR
FRPSURPHWLPHQWRGRUDFLRFtQLROyJLFRQmRSRGHQGRH[SULPLUGHVHMRVRXQHFHVVLGDGHRTXHLPSRVVLELOLWDGHLPSULPLUGLUHWUL]HV
GHYLGD+iUHVWULomRWRWDOSDUDRVDWRVGHYLGDQHJRFLDOHSDWULPRQLDOFRPRID]HUHPSUpVWLPRVFRQFLOLDUGDUTXLWDomRDOLHQDU
KLSRWHFDUGHPDQGDURXVHUGHPDQGDGD2TXDGURGHVFULWRpLUUHYHUVtYHO1RVWHUPRVHSDUDRVILQVGRGLVSRVWRQRDUWLJR
GR&3&H[SHGHVHRSUHVHQWH(GLWDO2SUHVHQWHHGLWDOVHUiSXEOLFDGRSRUWUrVYH]HVFRPLQWHUYDORGHGH]GLDV
HDIL[DGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomRH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVR
Q  $ 'UD 'DQLHOD 3D]]HWR 0HQHJKLQH &RQFHLomR -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO
GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D$JUDOO\ &RPHUFLDO ,PSRUWDomR H ([SRUWDomR &13- 
H0XLDVVDU0XKDPPDG.KDWEL6XOHLDPDQ &3) TXH%DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$OKHVDMXL]RXDomR
GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR &RQWUDWR GH &pGXOD
GH &UpGLWR %DQFiULR  (PSUpVWLPR  &DSLWDO GH *LUR Q  FDGDVWUDGR LQWHUQDPHQWH FRPR
RSHUDomR Q  (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP 
GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXHP R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD
PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXHP RX UHFRQKHoDP R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR
YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP 
SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH FRQYHUWHU
VH HP SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH D TXDQWLD EORTXHDGD MXGLFLDOPHQWH GH 5  'HFRUULGRV RV SUD]RV
VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR
HSXEOLFDGRH
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ISEC SECURITIZADORA S.A.

(sucessora por incorporação de Isec Brasil Securitizadora S.A. a partir de 01/09/2017)
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 16ª E 17ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 16ª e 17ª Séries da 1ª Emissão da ISEC
SECURITIZADORA S.A. (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e “Securitizadora” respectivamente), nos termos da
cláusula 12.1, do Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 16ª e 17ª
Série (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI,
a realizar-se no dia 22 de novembro de 2019, às 11:00h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo –
SP, para deliberar sobre: (i) a realização, ou não, de aporte, pelos titulares dos CRI, do montante necessário à
recomposição do Fundo de Liquidez (conforme deﬁnido no Termo de Securitização), utilizado para fazer frente às
despesas da Emissão, conforme deliberação da assembleia geral extraordinária dos titulares dos CRI realizada em 02 de
setembro de 2019 (“AGCRI 02/09/2019”), tendo em vista que a Securitizadora identiﬁcou que o Fundo de Liquidez não
possui recursos suﬁcientes para fazer frente a todas as despesas do Patrimônio Separado descritos nos Documentos da
Operação; (ii) a aprovação, ou não, (a) dos termos das minutas para formalização de novas garantias complementares,
conforme deliberação formalizada nos itens “vi” e “ix” da ata da AGCRI 02/09/2019, quais sejam: (a.i) cessão ﬁduciária
de direitos creditórios do valor excedente da alienação ﬁduciária do imóvel matriculado sob o número 82.639 perante o
Registro de Imóveis da Comarca de Gravataí/RS (“Cessão Fiduciária Direitos Creditórios Remanescentes”); (a.ii) cessão
dos direitos sobre o imóvel objeto de incorporação imobiliária “Apartamento 11. Torre D e vagas de garagem nº 76 (G2)
96/97 (G2) e 106 (G2), em construção, perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula nº 36.683, do 1º Ofício de
Registros de Imóveis da Comarca de Itajaí-SC (“Cessão Fiduciária Direitos Creditórios Imóvel”); e (a.iii) cessão ﬁduciária
de recebíveis no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a serem pagos até 31 de dezembro de 2020 para
amortização do principal dos CRI Seniores (“Cessão Fiduciária Recebíveis”); e (b) do novo ﬂuxo de pagamento dos CRI,
e dos custos e alterações necessárias à implementação deste novo ﬂuxo nos documentos da Emissão; (iii) as medidas
a serem tomadas, incluindo, mas não se limitando, e conforme deliberado no item “ii” da ata de AGCRI 02/09/2019, a
declaração, ou não, de vencimento antecipado da CCBI e, por consequência, dos CRI, em razão do descumprimento, pela
Devedora, nos meses de abril, maio e junho de 2019, de obrigação pecuniária assumida pela Devedora, na assembleia
geral de titulares realizada em 27/12/2018, nos termos da proposta datada de 21 de dezembro de 2018, na qual a
Devedora se obrigou ao pagamento mensal de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) nos meses de janeiro a junho de
2019; (iv) as medidas a serem adotadas incluindo, mas não se limitando, ao vencimento antecipado da CCBI, e por
consequência dos CRI, em razão do descumprimento, pela Devedora, da obrigação disposta na cláusula 2.4 “(j)” do
Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações da Capa Incorporadora Imobiliária Porto Alegre II SPE S.A.,
Cessão Fiduciária de Direitos e Outras Avenças, e nas cláusulas 5.1 “(ix)” e 8.1 “(xvii)” da CCBI; (v) alteração do
quórum de instalação e deliberação nas assembleias realizadas em segunda convocação, conforme disposto na
cláusula 12.8 do Termo de Securitização; (vi) a aprovação, ou não, do desdobramento do CRI da Emissão, com
alteração da quantidade de títulos e do respectivo valor unitário, sem prejuízo do atual saldo devedor, e dos custos e
alterações necessárias à implementação do desdobramento ora proposto nos documentos da Emissão; e (vii)
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 as deliberações acima. A Securitizadora deixa
registrado, que o quórum de instalação, em primeira convocação, é de Titulares dos CRI que representem pelo menos,
50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, e o
quórum de deliberação é de pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI Seniores em Circulação. 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, 01 de novembro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS.PROCESSO Nº 1021573-09.2016.8.26.0005O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulist a, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio
Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)DERCI PEREIRA SALGADO, Brasileira,
Casada, RG 20.366.119, CPF147.011.928-56,que lhe foi proposta uma ação de Cobrança pelo Procedimento
Comum Cível por parte de Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, objetivando o
recebimento da quantia de R$2.665,87 (dezembro/2016), representado pelo contrato de prestação de serviços
educacionais do curso de especialização de nível médio em radioterapia no Instituto de Ensino e Pesquisa
Albert Einstein, contrato este firmado entre as partes, deixando a ré de saldar encargos financeiros do ano
letivo de 2012 - Matricula nº 1202001, referente aos meses de setembro a dezembro de 2012, totalizando um
débito no valor de R$ 1.600,00, não pago. Estando 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 (quinze) dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado
na forma da lei.
01 e 02/11

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP
Data do leilão: 19/11/2019 - A partir das: 15:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU Nº
1371, Perdizes, São Paulo, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP, telefone (11) 93285-4559, faz saber que devidamente
autorizado pelo Agente Fiduciário do FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA , venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei
Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77,
no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de
dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo
impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL será feita através de
Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida
junto a qualquer Agencia especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e
comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes
deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma Agencia da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência
com relação a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou
cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens,
ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o
arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do
mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED B17309 - CONTRATO 820330010117-2 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1052
WILSON SANCHEZ, Brasileiro(a), Metroviário, CPF 730.349.837-00, CI: 19.565.806SSP/SP, Casado(a) com KATIA CRISTINA PINTO SANCHEZ, Brasileiro(a), Bancária,
CPF 090.368.648-10, CI: 15.585.611-X SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 23, do tipo D, localizado no 1º andar ou 2º
pavimento do bloco 44 do Parque Residencial Santa Bárbara, situado à Rua Escorpião,
550, Itaquera, São Paulo/SP, cabendo-lhe o direito a guarda de um veículo de passeio
no estacionamento descoberto localizado no andar térreo ou 1º pavimento do conjunto,
com todas as suas instalações, benfeitorias e acessórios.
SAO PAULO, 30/10/2019
ARY ANDRE NETO
02 - 11 - 19/11/2019
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Finvest Finanças e Investimentos S.A.

CNPJ/MF nº 04.063.042/0001-22 - NIRE 35.300.333.501
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 16.09.2019, às 10 horas, na sede social, Avenida Santo Amaro, 48, conjunto 11, Itaim Bibi, CEP: 04506000. Presença: Totalidade dos membros do Conselho. Mesa: Presidente: Márcio Garcia de Souza, Secretário: Byung Soo Hong.
Deliberações Aprovadas: O pedido de renúncia do cargo de Diretora, apresentado por Mariana Cosentino Garcia de
Souza, brasileira, solteira, administradora de empresas, RG 34.422.680/SSP-SP, CPF/MF 415.253.628/44, residente em São
Paulo/SP. A Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: Diretor - Término do mandato: Márcio
Garcia de Souza, brasileiro, casado, RG 5.772152/SSP-SP, CPF/MF 448.215.738-49, 01.06.2021; Alexandre Wildt Borges,
brasileiro, solteiro, administrador, RG 13.021.743-3, CPF/MF 739.656.931-15, 01.06.2021; Matías Cristóval Vidal, argentino, casado, economista, RNE V-319229-N, CPF/MF 227.629.598-88, 01.06.2021, todos residentes em São Paulo/SP. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 16.09.2019. Conselheiros: Márcio Garcia de Souza, José Pio Borges de Castro Filho, Caio Mário Paes de Andrade e Byung Soo Hong. JUCESP 564.045/19-6 em 23.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GRI Koleta – Gerenciamento de Residuos Industriais S.A.
CNPJ nº 04.517.241/0002-44 - NIRE nº 35.300.538.65-0
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.08.2019
Data, Hora, Local: 30.08.2019, às 14hs, sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 300/400, São Paulo/SP. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Ciro Cambi Gouveia, Secretária: Maria Amélia Paula Cesar Lopes. Deliberações Aprovadas: 1. renúncia formulada pelo Sr. Valter Daniel Alvares, brasileiro, casado, engenheiro, RG 14.256.060
SSP/SP, CPF 023.190.348-03, com endereço comercial em São Paulo/SP, por meio de carta endereçada à Companhia ao
cargo de Diretor da Companhia. Os acionistas agradecem ao referido diretor, que ora deixa suas funções, pelos relevantes
serviços prestados quando do exercício de seu cargo. 2. Eleger a diretoria da Companhia a Sra. Maria Amélia Paula Cesar
Lopes, brasileira, solteira, engenheira ambiental, RG 26465521 SSP/SP, CPF 337.547.678-79, como Diretora, ﬁcando a
administração da Sociedade, com mandato até 18.05.2020, assim composta: (I) Kaito Pablo Bueno, brasileiro, casado engenheiro ambiental e de Segurança do Trabalho, RG 6621696-9-SSP/SP, CPF/MF 048.863.159-92, cargo de Diretor; e (II)
Maria Amélia Paula Cesar Lopes, brasileira, solteira, engenheira ambiental, RG 26465521 SSP/SP, CPF 337.547.678-79,
cargo de Diretora, ambos domiciliados em São Paulo/SP. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 30.08.2019. Acionistas:
Solvi Participações S.A. Celso Pedroso, Lucas Quintas Radel, Essencis Soluções Ambientais S.A. Ciro Cambi Gouveia, Eduardo Azzari. JUCESP nº 566.078/19-3 em 25.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

REUNIÃO DO Diretório Municipal do PSB da Cidade de São Paulo
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO-PSB, com fundamento no que dispõe o artigo 28, alínea B e G do
Estatuto Partidário, convida os membros do Diretório Municipal, a comparecerem
à reunião do Diretório Municipal do PSB de São Paulo que será realizada no
dia 12 de novembro de 2019, às 12:30hs, no 2º andar, sala lateral à Biblioteca do
Prédio da Câmara Municipal, localizado no Viaduto Jacareí 100, São Paulo/SP.
São Paulo, 4 de novembro de 2019.
Eliseu Gabriel de Pieri
Presidente da Comissão Executiva de São Paulo

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA 271ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 271ª Série da 2ª Emissão da CIBRASEC
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA
DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 2º andar, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, neste ato
representada na forma de seu Contrato Social, na qualidade de agente ﬁduciário e representante dos Titulares dos CRI
(“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em 28 de novembro de 2019, às 10:00h, na Rua Tabapuã, 1.123 – 21º
andar – Itaim Bibi, São Paulo/SP, a ﬁm de, nos termos da Cláusula Décima Quarta do Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da 271ª Série da 2ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de
Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: C A ocorrência do Evento de Recompra Compulsória, nos
termos da cláusula 5.1, item ‘b’, alínea (i) do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e
Outras Avenças celebrado em 11 de junho de 2016, entre a Cedente, a Emissora e Fiadores, conforme aditado (“Contrato
de Cessão”), em razão da não realização da Recompra Compulsória Parcial pela Cedente e Fiadores exigida pela
Emissora, conforme Notiﬁcação Extrajudicial enviada em 16 de outubro de 2019 (“Notiﬁcação”). D avaliar eventual
proposta de renegociação a ser apresentada à Emissora até a data da assembleia, pela Cedente e Fiadores, referente à
alteração das condições contratuais e/ou de pagamento previstas no Contrato de Cessão e/ou inclusão de novas
garantias na Emissão (“Proposta”); E no caso de aprovação da Proposta, autorizar o Agente Fiduciário e a Emissora a
celebrarem os aditamentos necessários aos documentos da Emissão, para contemplar eventuais ajustes decorrentes das
decisões mencionadas acima, bem como, para realizarem todos os procedimentos necessários para a correta
formalização das deliberações adotadas, cujos custos deverão ser suportados pelas Cedentes. Nos termos do artigo 126
da Lei das S.A., os titulares dos CRI poderão se fazer representar na AGT por procuração, emitida por instrumento público
ou particular, com ﬁrma reconhecida, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.
Preferencialmente, os instrumentos de mandato com poderes para a representação na AGT a que se refere este edital de
convocação devem ser encaminhados ao Departamento Jurídico da Emissora com antecedência mínima de 48 (quarenta
e oito) horas da data marcada para a realização da AGT. Cópia da documentação poderá ser encaminhada por correio
eletrônico para os seguintes endereços: juridico@cibrasec.com.br e juridico@isecbrasil.com.br, com cópia para o Agente
Fiduciário: agenteﬁduciario@vortx.com.br. A AGT será instalada em primeira convocação, nos termos da cláusula 14.4
do Termo de Securitização, mediante a presença do(s) Titular(es) que representem pelo menos 2/3 (dois terços) dos CRI
em circulação, e em segunda convocação conforme edital que será oportunamente publicado, com qualquer número.
Ressalta-se, nos termos do artigo 111 do Código Civil, que o não comparecimento dos titulares dos CRI e/ou a não
deliberação quanto às ordens do dia propostas neste edital, ensejará a continuidade dos atos de diligência da Emissora
para manutenção do CRI, nos termos previstos nos documentos da operação. São Paulo, 30 de outubro de 2019.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
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IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD SDJDU R GpELWR VRE SHQD GH FRQVROLGDUVH D SURSULHGDGH H D SRVVH SOHQD
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SXEOLFDGR63H
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0176584-35.2008.8.26.0100 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 SILVIA PEDROSSIAN CANDIDO COELHO (CPF
338.930.631-53), que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, PELO PROCEDIMENTO COMUM, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 11.313,23 (julho/2008), representado pela nota fiscal de serviço nº 100.110, da
qual totalizou um débito remanescente no valor de R$ 8.044,68, não pago, decorrente do termo de
responsabilidade com assunção de dívida firmado entre as partes, referente aos serviços médicos hospitalares
prestados. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei
01 e 02/11

Jornal O DIA SP
Berg-Steel S/A Fábrica Brasileira de Ferramentas

CNPJ n° 44.209.294/0001-31 - NIRE 35.300.027.132
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Aos 25/09/2019, às 10:30 horas, na sede social da Berg-Steel S/A - Fábrica Brasileira de Ferramentas, em Araras/SP. Membros do Conselho de Administração Presentes: O acionista José
Abilio Baggio, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, e os acionistas Silvio
Antonio Lagazzi Baggio e Marta Lilian da Silveira Lagazzi Baggio, membros do Conselho de Administração, todos eleitos na AGO/E, conforme ata registrada na JUCESP, em 12/07/2017, sob o n°
316.805/17-8, e ata da Reunião do Conselho de Administrada, também registrada na JUCESP, em
12/07/2017, sob o n° 316.806/17-1. Mesa: José Abílio Baggio - Presidente; Marta Lilian da Silveira
Lagazzi Baggio - Secretário. Deliberações Unâmines: Substituído o Diretor Presidente e o Diretor
,QGXVWULDO ¿FDQGR PDQWLGR QR FDUJR R DWXDO 'LUHWRU )LQDQFHLUR $GPLQLVWUDWLYR H YDJR R FDUJR GH
Diretor Comercial. Desse modo, a Diretoria passa a ser composta: (1) como Diretora Presidente,
Talitha Baggio Chiarotti5*66363QH&3)0)Q  FRPR'LUHWRU$GPLQLVWUDWLYR)LQDQFHLURJosé Antônio Rampazzo5*66363QH&3)0)Q
555.155.098-20; e (3) como Diretor Industrial, João Batista Boschiero, RG-SSP-SP nº 9.842.793 e
&3)0)QDPERVTXDOL¿FDGRVQRRULJLQDOHWRPDPSRVVHQHVWHDWR2VKRQRUiULRV
HRXRUGHQDGRVGRVQRYRV'LUHWRUHV¿FDPPDQWLGRVQRVPHVPRVYDORUHVTXHHVWDYDPVHQGRDWp
então adotados. O mandato dessa nova Diretora terminará em 24/06/2020. Nada mais. JUCESP nº
543.959/19-3 em 15/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

LATAMPART S.A.
CNPJ/MF: 08.951.361/0001-25 - NIRE: 35.300.342.313
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os Srs. Acionistas convocados a se reunirem em AGOE a ser realizada no dia 12/11/2019, às
14h00min., na sede social da Companhia, Rua Padre João Manuel, 755, 11º andar, Conj. 112,
Cerqueira Cesar, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01411-001, com a seguinte: Ordem do Dia
da AGOE: AGO: (i) Apresentação das demonstrações financeiras do exercício de 2019;
(ii) Apresentação do orçamento para o exercício de 2020; (iii) Apresentação de dados e informações
relativas ao Consórcio Unilux; (iv) Apresentação de relatórios Jurídicos referentes a empresa Latampart
e empresas controladas; (v) Eleição de Diretor para Substituição de cargo vacante; e (vi) Outros
assuntos de interesse da Companhia. AGE: (i) Alteração do Estatuto Social no que se refere aos
lucros líquidos apurados; (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia. Latampart S.A. – Reinaldo
Estevão de Macedo e Vanda Mª Rodrigues de Souza - Administradores.
(31/10 e 01, 02/11/2019)

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 segunda convocação, no dia 06/11/2019, 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 aos exercícios
findos em 31.12.2018; (b) deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado
em 31.12.2018; Na forma do disposto no artigo 133, caput e §5º da Lei 6.404/76, 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. A presente
Assembleia Geral Ordinária será instalada com qualquer número de acionistas presentes, uma vez que
está sendo realizada em segunda convocação, tendo em vista a não verificação, na Assembleia Geral
Ordinária de 31/10/2019, do quórum de instalação exigido no artigo 125 da Lei das Sociedades por
Ações para que pudessem ser deliberadas. Barueri, 31/10/2019. A Diretoria.
(01, 02 e 05/11/2019)

Processo nº: 0253277-12.2018.8.19.0001 - Tipo do Movimento: Publicação de Edital - Descrição: EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de trinta
dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Gilberto de Mello Nogueira Abdelhay Junior - Juiz Titular do Cartório da 1ª Vara de Família da Comarca da
Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de trinta dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por
este Juízo, que funciona a Avenida Erasmo Braga, 115 240-D/244 Lâm I 2ºan CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2368 e-mail:
cap01vfam@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Alteração do Regime de Bens - Regime de Bens Entre os Cônjuges / Família, de
nº 0253277-12.2018.8.19.0001, movida por XENOCRATES MIRANDA CALMON DE AGUIAR, CPF nº: 002.312.317-68, RG nº: 017588030-1 e REGINA
MARIA CASTRO DE AGUIAR, CPF nº: 062.337.327-00, RG nº: 01308970-1, objetivando divulgar a alteração de regime de bens dos requerentes e
citar eventuais interessados para contestarem o pedido, na forma do artigo 734, §1º do CPC e. bem como, na forma do artigo 257, § único do
CPC . Assim, pelo presente edital CITA eventuais interessados para contestarem o pedido, na forma do artigo 734, §1º do CPC, para no prazo de
quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados
(Art. 344, CPC), caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel(éis), será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e
passado nesta cidade de Rio de Janeiro, dezoito de outubro do ano de dois mil e dezenove. Eu, ____ Julio César Oliveira Lopes - Subst. do Resp.
pelo Expediente - Matr. 01/24139, digitei. E eu, ____ Julio Cesar Oliveira Lopes - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/24139, o subscrevo.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, Agente Fiduciário do SFH,
venderá na forma da Lei (Decreto-lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar
RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77) no dia, hora e local abaixo referido, o
imóvel adiante descrito onde estará nominado os seus respectivos proprietários, para
pagamento da dívida hipotecária em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido. A venda a vista, com recursos
próprios, será feita mediante pagamento integral no ato do leilão, podendo o arrematante
pagar no ato, como sinal, 20% do preço da arrematação e o saldo restante no prazo
impreterível de 08 dias, sob pena de perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado
for o FGTS, o arrematante deverá apresentar no ato da compra a carta de habilitação
do FGTS. A venda com financiamento, o arrematante deverá apresentar no ato da
compra a Carta de Crédito, que poderá ser emitida por qualquer agência da CAIXA. As
despesas relativas à comissão do leiloeiro, débitos fiscais, condominiais, registro,
impostos e taxas correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado,
o arrematante fica ciente que será responsável pelas providências de desocupação do
mesmo. Os devedores ficam, desde já, cientificados do dia, hora e local da realização
do presente leilão. Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de
cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre os imóveis. INFORMAÇÕES: (11)97334-6595. E-mail:
sp@afdsp.com.br.
PRAÇA: SAO PAULO/SP, DATA: 25/11/2019 - HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887
Contrato: 1.0262.4132094-0 - SED: 10344/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PIRATINI
DEVEDOR(ES): ROBERTO DE ALMEIDA BARROZO, BRASILEIRO, CASADO NO
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77,
GERENTE DE VENDAS, CPF: 828.609.808-06, RG: 9.947.495-SSP/SP e seu cônjuge
KATIA QUADROS DE ALMEIDA BARROZO, BRASILEIRA, DO LAR, CPF: 148.985.16823, RG: 20.305.716-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA ULISSES CRUZ, Nº 579, AP 104,
LOCALIZADO NO 10º ANDAR DO EDIFICIO JURUA (PRÉDIO Nº 01), CONDOMINIO
PORTAL DO TATUAPÉ, NO 27º SUBDISTRITO TATUAPÉ - SAO PAULO/SP. Descrição:
Com a área real de uso privativo de 60,87m², área real de uso comum de 49,44m²,
área total construída de 110,31m², possuindo no terreno e nas coisas de uso comum
uma fração ideal de 0,0031204, estando vinculado a esse apartamento o direito de
uso de uma vaga de garagem indeterminada, localizada no nível térreo, incluida na
área comum do mesmo.
São Paulo, 02/11/2019 .
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.
Leiloeiro Oficial
02 - 12 - 25/11/2019

São Paulo, 2, 3 e 4 de novembro de 2019
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital de Convocação e de conformidade com o Artigo
49º dos Estatutos da FEDERAÇÃO PAULISTA DE XADREZ, D eclaro
aberto o processo eleitoral da FPX para o mandato do biênio 2.020/
2.021. Ainda pelo presente edital, ficam as Entidades filiadas em dia
com as anuidades e em conformidade com os Artigos 11º; 14º; 15º;
16º, 17º, 19º, 20º, 48º, 50º a 55º dos Estatutos da Federação Paulista
de Xadrez a participarem da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada
no dia 03 de Dezembro (terça-feira) de 2.019, as 10h00min, em primeira
Convocação e em Segunda e última convocação 1 (uma) hora após,
ou seja, as 11h00min, com qualquer número de representantes, na
Avenida Paulista, 807, 23º andar, conjunto 15, Cerqueira César, São
Paulo, CEP 01311-100, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia: I-) Composição da mesa (Art. 17º - parágrafo 7º); II-) Leitura e
aprovação da Ata anterior; III-) Discutir e aprovar o Orçamento Anual
de 2020 proposto pela Diretoria (Art. 19º - alínea “c”); IV-) Eleição dos
Representantes das Filiadas para composição do Tribunal de Justiça
Desportiva da Federação Paulista de Xadrez (Art. 19º - alínea “o”); V-)
Eleição e Posse do Presidente e Vice-Presidentes da Diretoria e dos 6
(seis) membros do Conselho Fiscal para o Biênio 2.020/2.021, em
conformidade com os Artigos 19 alínea “a”, 48, 50 e 51. O Registro das
chapas deverá ser feito obrigatoriamente a Rua dos Macunis 136,
Pinheiros – CEP 05444-001, São Paulo, no dia 26 de novembro (terçafeira) de 2.019, das 10h00min às 15h00min do corrente ano. São
Paulo, 1º de novembro de 2.019. Henrique Eric Salama – Presidente.
01, 04 e 05/11

1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL III - JABAQUARA
EDITAL de CITAÇÃO
- Prazo de 20 dias - Processo nº 1019061-91.2018.8.26.0002. A MMª Juíza de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo,
Dra. SAMIRA DE CASTRO LORENA na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUZ
COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELLI (CNPJ 21.566.744/0001-48), na pessoa de
seu representante legal, que MOINHO REISA LTDA. lhe ajuizou ação de EXECUÇÃO para cobrança da quantia de R$25.918,62 (abril/2018) a ser atualizada e
acrescida das cominações legais, débito este representado por duplicatas
vencidas, não pagas e protestadas. Encontrando-se a executada em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que, após o prazo deste, em 03
dias, PAGUE o débito ou em 15 dias, OFEREÇA EMBARGOS ou RECONHEÇA o
c r é d i t o d a exe q u e n t e e DEPOSITANDO 30% d o va l o r d a exe c u ç ã o, inclusive
custas e honorários, PAGUE o RESTANTE em 6 PARCELAS MENSAIS, atualizadas,
SOB PENA de PENHORA de tantos de seus bens quantos bastem para solução
da dívida, ficando ciente também de que no silêncio lhe será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Será o presente, afixado e publicado. Nada mais.
01

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Rua Doutor Brasilio
Rodrigues dos Santos, 151, Apartamento 76, Jardim Morro Verde, São Paulo - SP,
CEP: 05741-180
2º leilão 06/11/2019 a partir das 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SAO PAULO/SP.
Agente EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários:
GENEROSA RUSSO FONTANA, Brasileiro(a), Bancária, CPF 073.886.018-21, CI:
13.611.447-SSP/SP,
Casado(a) com ALBERT O DA SILVA FONTANA, Brasileiro(a), Policial milit ar, CPF
054.677.608-66, CI: 15.907.458-SSP/SP. CARMINE RUSSO, Brasileiro(a), Solteiro(a),
Assistente contabil, CPF 041.234.678-81, CI: 10.190.443-5 SSP/SP, e cônjuge, se
casado(a) estiver.
Informações tel. (11) 932854559, Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP
ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B17306
31/10 - 01- 02/11/2019

e

02/11

38ª VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL - Praça João Mendes s/nº - 12º andar salas nº 1219/1221 - Centro - CEP01501-900 - Fone: 2171-6253 - São Paulo-SP
- E-mail: sp38cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias Processo
nº 1057195-24.2017.8.26.0100 . O MM. Juiz de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA ,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCELO COSTA (CPF 583.191.075-04), que
ICOMON TECNOLOGIA LTDA. lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação no pagamento de R$1.190,00 (no ajuizamento) a ser atualizado e acrescido das cominações legais, referente a danos causados ao veículo
Fiat Uno Vivace, placa FYI 0782, locado pela autora, face a colisão frontal
provocada pelo veículo do réu, VW Gol, placa CDV 0226. Diante da não localização do réu em todos os endereços constantes dos autos, estando assim em
lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que no prazo de 15 dias,
a fluir após os 2 0 d i a s s u p r a , C O N T E S T E o f e i t o , s o b p e n a d e p r e s u m i r e m - s e
verdadeiros os fatos alegados e ciente de que no silêncio lhe será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de agosto de 2019.
01

e

02/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003890-13.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA,
na forma da Lei, FAZ SABER a(o) PAULO OLIMPIO DE CARVALHO, RG 7.628.718-X, CPF 521.544.248-72, EDYLSON
GERALDES RG 18.156.356-3, CPF 086.314.088-24 e FARMA COCAIA LTDA - EPP, CNPJ 17.680.116/0001-11, que
Associação Independente de Farmácias e Drogarias de São Paulo - ASSIFAR, ajuizou uma Ação de Cobrança pelo
Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento R$ 20.177,88 (01/03/2017), corrigidos monetariamente,
referente ao inadimplemento das contribuições associativas e demais obrigações previstas nos atos sociais (Estatuto e
Contrato de Adesão, Cessão de uso de marca e outras avenças) bem como a custas, honorários e demais cominações.
%STANDOªOSªREQUERIDOSªEMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ª
contestem, sob pena de serem considerados reveis, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC),
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por
B 02 e 05/11
EXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3

(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6H[SHGLGRQRVDXWRVGD$omRGH8VXFDSLmR352&(6621
200-XL]GH'LUHLWRGD9DUDGH5HJLVWURV3~EOLFRVGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR
3DXOR'U0DULR0DVVDQRUL)XMLWDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 'HOPLUR*DUFLDRX'HOPLUR*DUFLD5RGULJXHV
  ³2FXSDQWH GR LPyYHO D VHU TXDOLILFDGR SHOR VHQKRU RILFLDO GH MXVWLoD´ 2FXSDQWH GR LPyYHO D
VHUTXDOLILFDGRSHORVHQKRURILFLDOGHMXVWLoD´2FXSDQWHGRLPyYHODVHUTXDOLILFDGRSHORVHQKRURILFLDOGHMXVWLoD´
H 2FXSDQWH GR LPyYHO D VHU TXDOLILFDGR SHOR VHQKRU RILFLDO GH MXVWLoD´ UpXV DXVHQWHV LQFHUWRV GHVFRQKHFLGRV
HYHQWXDLVLQWHUHVVDGRVEHPFRPRVHXVF{QMXJHVHRXVXFHVVRUHVTXH+LOGD5RGULJXHVGH2OLYHLUDDMXL]RXDomRGH
868&$3,®2YLVDQGRDGHFODUDomRGHGRPtQLRGRLPyYHOVLWXDGRj7UDYHVVDGR&DVWHORQHVTXLQDFRPD5XD
$QWRQLR7KDGHR*XDLDQD]HV6mR3DXOR63DOHJDQGRSRVVHPDQVDHSDFtILFDQRSUD]ROHJDO(VWDQGRHPWHUPRV
H[SHGHVHRSUHVHQWHHGLWDOSDUDFLWDomRGRVVXSUDPHQFLRQDGRVSDUD QRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVDIOXLU
DSyV R SUD]R GH  YLQWH  GLDV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi
QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL   H 
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
 2 'U 0DUFRV 5REHUWR GH 6RX]D %HUQLFFKL -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD
&DSLWDO63)D]6DEHUD1DYH,QGXVWULDO/WGD0( &13- TXH7$0/LQKDV$pUHDV6$OKHDMXL]RX
DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  PDLR GH   UHSUHVHQWDGD SHODV 'XSOLFDWDV GH QV
    H  RULXQGD GD UHODomR FRPHUFLDO KDYLGD HQWUH DV SDUWHV (VWDQGR
D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR
DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD
R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV
SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD
H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD
QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H
SXEOLFDGR63H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $QD/~FLD;DYLHU*ROGPDQQDIRUPDGD/HLHWF)$=
6$%(5D'LRJR+DVKLPRWREUDVLOHLURHPSUHViULR5*&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomR
GH ([HFXomR SRU SDUWH GR %DQFR 6DIUD 6$ QR YDORU GH 5 DJRVWR  (QFRQWUDQGRVH R H[HFXWDGR HP
OXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$&$2SRU(',7$/SDUDTXHHIHWXHRSDJDPHQWRGDGtYLGDQRSUD]R
GH WUrV GLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOFDVRHPTXHRVKRQRUiULRVVHUmRUHGX]LGRVSHOD
PHWDGH VHP SDJDPHQWR SURFHGDVH D LPHGLDWD SHQKRUD H DYDOLDomR GH EHQV FRP RX VHP SHQKRUD LQWLPHVH GR SUD]R
OHJDOGH TXLQ]H GLDVSDUDRSRVLomRGHHPEDUJRVQRPHVPRSUD]RUHFRQKHFHQGRVHXGpELWRRVGHYHGRUHVSRGHUmR
GHSRVLWDU  GR PRQWDQWH GR SULQFLSDO H DFHVVyULRV H UHTXHUHU R SDJDPHQWR GR UHVWDQWH HP  SDUFHODV PHQVDLV FRP
MXURVHFRUUHomRPRQHWiULD'HFRUULGRRSUD]RSDUDRIHUHFLPHQWRGHUHVSRVWDVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDODRUpX DUW
,9&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHVHWHPEURGHH

EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1000662-02.2018.8.26.0006O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr (a). Deborah
Lopes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a PINTURACOR & COR (CNPJ 11.415.021/0001-94) na pessoa de
seu representante legal, que CONDOMÍNIO SÃO MARCOS I, ajuizou uma AÇÃO DEPROCEDIMENTO
COMUM, alegando em síntese: que em 04/04/2016, celebrou com a ré um contrato de prestação de serviços,
para execução de reforma geral nas dependências do condomínio, deixando a ré de honrar com o referido
contrato, causando sérios prejuízos ao condômino. Objetivando o autor que seja apresente ação julgada
totalmente procedente, para condenar a ré ao ressarcimento de todas as quantias desembolsadas pelo cond.
autor, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais, a fim de indenizar o cond. autor pelos danos
materiais sofridos, bem como a contratação de outro profissional para dar cumprimento parcial às obrigações
contratuais anteriormente avençadas entre o cond. autor e o réu, bem como para condenar a ré ao ressarcimento
da quantia de R$ 200,00,referente ao polimento do automóvel pólo, placa DWM-1046 que, durante a má
execução das obras por parte da ré, deixou respingar tinta no carro de uns dos condôminos, além do
ressarcimento da quantia de R$ 300,00, referente aos três vidros quebrados pela ré do bloco B e C, bem como
ainda para condenar a ré ao pagamento a título de reparação pelos danos morais causados ao cond. autor,
além do pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e das demais cominações legais.
Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 (quinze) dias, a fluir
após os 20 (vinte) dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei.
01 e 02/11
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9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
 2 'U *XVWDYR &RXEH GH &DUYDOKR -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO
63 )D] 6DEHU D 0{QLFD$SDUHFLGD GD 6LOYD )UDQFR &3)   H 0DUJDULGD 0DULD GD 6LOYD )UDQFR &3)
  TXH R PDQGDGR PRQLWyULR H[SHGLGR QRV DXWRV GD DomR 0RQLWyULD DMXL]DGD SRU )XQGDomR 6mR
3DXORHQWLGDGHPDQWHQHGRUDGD3RQWLItFLD8QLYHUVLGDGH&DWyOLFDGH6mR3DXORFRQYHUWHXVHHPPDQGDGRH[HFXWLYR
FRQVWLWXLQGRVH WtWXOR H[HFXWLYR MXGLFLDO GD TXDQWLD GH 5  MDQHLUR GH   (VWDQGR DV H[HFXWDGDV HP
OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXHP R
SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H
H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFDP DV SDUWHV H[HFXWDGDV DGYHUWLGDV GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R
SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH
LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWHP QRV SUySULRV DXWRV VXDV LPSXJQDo}HV 6HUi R
SUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63H
3URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHO&RQWUDWRV%DQFiULRV5HTXHUHQWH
%DQFR%UDGHVFR6$5HTXHULGR%16(OpWULFDH$XWRPDomR(LUHOL(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,,,7DWXDSp(VWDGRGH6mR3DXOR
'U D 5XEHQV3HGUHLUR/RSHVQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R %16(/e75,&$($8720$d2(,5(/,&13-
TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHOSRUSDUWHGH%DQFR%UDGHVFR6$DOHJDQGRHPVtQWHVH
TXHDUppWLWXODUGDFRQWDQDJrQFLDVHQGRTXHIRLFRQFHGLGROLEHUDomRGHFUpGLWRHPFRQWDFRUUHQWH OLPLWH UHQRYDGR
PHQVDOPHQWH2FRUUHTXHDUpGHVFXPSULXFRPDREULJDomRDVVXPLGDGHL[DQGRGHSURYLVLRQDUHPVXDFRQWDQRYRVODQoDPHQWRV
DILPGHFREULURVYDORUHVHPDEHUWRHPDQWHURXVRFRQWtQXRGLVSRQLELOL]DGR'HVWDIRUPDJHURXRLQDGLPSOHPHQWRSURYRFDQGR
DGHYLGDFREUDQoDGRFUpGLWRSHUID]HQGRDWpRPRQWDQWHDWXDOL]DGRGH5(QFRQWUDQGRVHDUpHPOXJDU
LQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]R
GHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRDUpVHUi
FRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9  6mR 0LJXHO 3DXOLVWD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  /8&,/,$ $/&,21(
35$7$QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R )$%,262$5(6%(=(55$%UDVLOHLUR&3)GHFRU
%UDQFR FRP HQGHUHoR j 5XD 0DWHXV %DUERVD GH 5H]HQGH  3DUTXH 6DQWD 5LWD &(3  6mR 3DXOR
 63 H  )$%,2 62$5(6 %(=(55$ 87,/,'$'(6 0( &13-  FRP HQGHUHoR j 5XD 0DWHXV
%DUERVDGH5H]HQGH3DUTXH6DQWD5LWD&(36mR3DXOR63TXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWDGHXPD
DomR GH &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD PRYLGD SRU ,WD~ 8QLEDQFR 6$  (QFRQWUDQGRVH RV UpXV HP OXJDU LQFHUWR H QmR
VDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]R
GH TXLQ]H GLDV~WHLVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOSDJXHDTXDQWLDGH5 VH
WHPEUR   VRE SHQD GH PXOWD GH  VREUH R YDORU GR GpELWR H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV GH  DUWLJR 
HSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDPFLHQWHVDLQGDTXHQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR
&LYLO WUDQVFRUULGR R SHUtRGR DFLPD LQGLFDGR VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV
SDUD TXH R H[HFXWDGR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD
LPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 300 DIAS. PROCESSO Nº 0010065-81.2019.8.26.0004 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA LUIZA
MADEIRO DIOGO CRUZ, na forma da Lei, etc. Faz saber a Sportbrasil Construtora Ltda ME, CNPJ
06.057.243/0001-42, na pessoa de seu representante legal, que nos autos do Cumprimento de Sentença,
requerido por Banco do Brasil S/A, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimada fica para no prazo
de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, efetuar o pagamento da importância de R$ 198.641,77 (31.08.2019),
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(art. 523 e §§ do CPC). Ficando ciente ainda, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação. Na inércia 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 30 de outubro de 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos daAção de Usucapião, PROCESSO Nº
1047827-59.2015.8.26.0100 (USUC 571) 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) Luiz Abad Neto, Lucila Herrero Assumpção Abad, Silvana Abad
Rodrigues, Roberto de Almeida Rodrigues Filho, Luis Guilherme Abad, Rafaela Moura Saboia Abad, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Beatriz Horta de Araujo ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração
de domínio sobre a unidade autônoma consistente no box nº 07, localizado no subsolo, do Edifício Barão de
Antonina, situado na Rua Major Sertório, n° 205, no 7º Subdistrito - Consolação, São Paulo - SP, com área
útil de 33,75 m², com a fração ideal no terreno e coisas comuns de 0,793%, contribuinte nº 007.083.0198-3,
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, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito,
sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
J - 04 e 05/11
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003381-11.2014.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).ADEVANIR CARLOS
MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) MARIA GERALDA RUAS DOS SANTOS
OLIVEIRA, RG 87461985, CPF 953.618.398-68, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
Cível por parte de BANCO DO BRASIL S/A, tendo como correús N&W Comércio de Presentes Ltda Epp,
Wladimir de Oliveira e Narcisa Antonia Gamoski, alegando em síntese: firmou contrato de abertura de crédito
em conta corrente – BB Giro Cartões sob nº 149.403.225 com empresa N&W Comércio de Presentes Ltda
EPP em sua conta corrente nº 000.014.835-2, com limite fixo de R$ 99.000,000, figurando a requerida supra
como fiadora. Os requeridos foram notificados para pagarem o saldo devedor, mas permaneceram inertes,
pelo que requereu a cobrança do valor de R$ 65.659,53, valor atribuído à causa. Encontrando-se a corré em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, p ara 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 02 de outubro de 2019.
01 e 02/11

(',7$/'(&,7$d®2(,17,0$d®235$=2'(',$6352&(66212 $ 00
-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )/$9,$32<$5(60,5$1'$
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D6kPLD0LFKDO=DN=DNLQVFULWDQR&3)QH-RDTXLP/RSHV
GD&RVWD&3)QTXHQRVDXWRVGD$omR0RQLWyULDSURPRYLGDSRU9LQLJiV,QG~VWULDH&RPpUFLR
GH &RPSRQHQWHV SDUD *iV /7'$ HP IDFH GH 9LD 7XFDQRG /RJtVWLFD H 'LVWULEXLomR /WGD RUD HP IDVH GH
FXPSULPHQWR GH VHQWHQoD DV SHVVRDV VXSUDPHQFLRQDGDV RUD H[HFXWDGDV SRU IRUoD GH GHFLVmR QRV DXWRV GR
LQFLGHQWHGH'HVFRQVLGHUDomRGH3HUVRQDOLGDGH-XUtGLFDGDVRFLHGDGHUHTXHULGDSDUDTXH()(78(023$*$0(172
GD TXDQWLD GH 5 PDLR  QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGD PRQHWDULDPHQWH
DWpRHIHWLYRSDJDPHQWRVRESHQDGHPXOWDGHHPDLVKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRVHP GH]SRUFHQWR
GRYDORUGRGpELWRDWXDOL]DGRQRVWHUPRVGRVHJXLQWHGHVSDFKR³9LVWRV'HILURDFLWDomRSRUHGLWDOGRVH[HTXHQWHV
SDUDSDJDPHQWRFRPRSUD]RGHYLQWHGLDVQRVWHUPRVGRVDUWLJRVH,,,DPERVGR&yGLJRGH3URFHVVR
&LYLOGHYHQGRDSDUWHDXWRUDSURYLGHQFLDUDPLQXWDGHHGLWDOHPGLDVVRESHQDGHH[WLQomR$GYLUWDVHVREUHD
QRPHDomR GH FXUDGRU HVSHFLDO HP FDVR GH UHYHOLD DUW  ,9 GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO  ,QWLPHVH´ 6HUi R
SUHVHQWHHGLWDODIL[DGRQRORFDOQRORFDOGHFRVWXPHHSXEOLFDGRSHODLPSUHQVDQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGR
HSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHRXWXEURGH H

EDITAL DE CITAÇÃO - 20 DIAS. PROCESSO Nº 1095909-58.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Henrique
Bretas Marzagão, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Dayse Carvalho de Salles, CPF 956.118.438-91,
que o Condomínio Edifício Perdizes First Class, ajuizou uma Ação de Cobrança, pelo Procedimento
Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento R$ 32.842,80 (09/2014), corrigidos monetariamente,
referente às despesas condominiais do apartamento nº 97, do condomínio autor, bem como as que
se vencerem no curso do presente processo, custas, honorários e demais cominações. Estando
DUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyV
os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel, ocasião que será nomeado curador
especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindose verdadeiras as alegações de fato formuladas
SHOR DXWRU $UW  GR 1&3&  6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR D¿[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD
da lei. NADA MAIS.
B 01 e 02/11
Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1004161-08.2015.8.26.0100. O Dr. Swarai Cervone de Oliveira, Juiz de Direito da 36ª Vara Cível - Foro
Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Laurindo Denis Ferraz Rodrigues, CPF 474.964.790-04 e Inara Debortolli, CPF 568.011.900-59,
que FMC Química do Brasil Ltda, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 459.253,30 (out/2016), referente
AOªSALDOªDEVEDORªDOª)NSTRUMENTOª0ARTICULARªDEª#ONTRATOªDEª#ONlSSÍOªEª.OVAÎÍOªDEª$ÓVIDAªEª/UTRASª!VENÎASªEª)NSTRUMENTOª0ARTICULARªDEª
Contrato de Constituição de Fiança Solidária. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias,
AªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEMªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSª
lXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAª
REDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAMªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOSªEXECUTADOSª
NESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ª
REQUEREREMªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMªªSEIS ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOª
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente
!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª3ÍOª0AULO ªªDEªSETEMBROªDEªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
/d>/dKͲWZKϮϬ/^͘WZK^^KEǑϭϭϬϱϰϬϳͲϭϯ͘ϮϬϭϲ͘ϴ͘Ϯϲ͘ϬϭϬϬ͘KDD͘:ƵŝǌĚĞŝƌĞŝƚŽĚĂ
ϰϰǐsĂƌĂşǀĞů͕ĚŽ&ŽƌŽĞŶƚƌĂůşǀĞů͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƌ͘'ƵŝůŚĞƌŵĞDĂĚĞŝƌĂĞǌĞŵ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĂ>Ğŝ͕
ĞƚĐ͘&^ZĂZĞŝŶĂůĚŽŽƐƚĂĂǀŝůĂYƵĞŝƌŽǌD͕EW:ŶǑϮϰ͘ϲϲϵ͘ϳϯϬͬϬϬϬϭͲϰϴ͕ƋƵĞůŚĞĨŽŝƉƌŽƉŽƐƚĂƵŵĂ
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ůĞǀĂĚŽĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽ͘ŶĐŽŶƚƌĂŶĚŽͲƐĞĂƌĠĞŵůƵŐĂƌŝŶĐĞƌƚŽĞŶĆŽƐĂďŝĚŽ͕ĨŽŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĂƐƵĂ/dK
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP
Data do leilão: 19/11/2019 - A partir das: 15:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP, telefone (11) 93285-4559, faz saber que devidamente
autorizado pelo Agente Fiduciário do FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA , venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei
Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/
77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de
dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08 (oito)
dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de poupança do
dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da comissão legal
do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED:B49540 - CONTRATO: 102354129088-0 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - AGENCIA: 0235
CANDIDO RODRIGUES SILVA NETO, Brasileiro(A), Tecnico Eletronico, CPF
082.469.918-17, CI 15.793.047 SSP, Solteiro(a), e cônjuge se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 21, localizado no 2º andar do Edificio Moinho
Velho - Bloco A, integrante do Conjunto Residencial Parque das Torres, situado na Rua
Dr. Heitor Nascimento, 100, Nossa Senhora do Ó, São Paulo/SP, cabendo-lhe uma
vaga de garagem descoberta, em local indeterminado, no térreo do conjunto, com
todas as suas instalações, benfeitorias e acessórios.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 676.797,84
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 330.000,00
SÃO PAULO, 30/10/2019
ARY ANDRE NETO
04 - 13 - 19/11/2019

Jornal O DIA SP

Esporte

Página 7

São Paulo, 2, 3 e 4 de novembro de 2019

João Chianca é o novo campeão
sul-americano da WSL Latin America

João Chianca campeão em Iquique
Além dos 1.000 pontos da
vitória no Héroes de Mayo Iquique Pro no Chile, João Chianca
somou os 200 pontos do 17.o
lugar no Claro Peru Open Pro Copa Tubos em Punta Hermosa,
no Peru, com os 70 do 65.o lugar no Maui and Sons Arica Pro
Tour também no Chile e os 65
da 73.a posição no Oi Hang Loose Pro Contest, que abriu o Circuito Sul-americano da WSL Latin America de 2019 em Fernando de Noronha. Com o cancelamento das duas últimas etapas

programadas para o Brasil, na
Praia da Tiririca, em Itacaré (BA),
e na Praia de Maresias, em São
Sebastião (SP), João Chianca
terminou em primeiro no
ranking final com 1.335 pontos, contra 1.325 do catarinense Lucas Vicente, vice-líder
também no ranking sul-americano Pro Junior.
Lucas liderava a corrida do
título desde o vice-campeonato
conquistado na final catarinense com Matheus Navarro no
Rip Curl Pro Playa Grande na

SFI CHIPS reúne no “Desafio dos
Gigantes” três dos maiores diretores
do Rally de Regularidade
Foto/SFI CHIPS

Em uma ação inédita, empresa promove um rali produzido por Clayton Prado, Lourival Roldan e Weidner Moreira. A prova
acontecerá nos dias 15 e 16/11, em Taubaté, e será disputada em uma única categoria

Desafio RJ X SP reuniu 30 duplas em Búzios/RJ em 2018
Após o sucesso do Desafio RJ X SP em 2018, realizado em Búzios (RJ), a SFI
CHIPS vem com novidades
para a edição deste ano. Pela
primeira vez, três diretores de
prova montarão uma prova de
Rally de Regularidade, sendo
que cada um será responsável
por uma etapa e, com um detalhe, eles também participarão da disputa. Clayton Prado
(Campeonato Paulista OffRoad e Rally dos Sertões),
Lourival Roldan (Mitsubishi
Motorsports) e Weidner Moreira (Novo Rally MG), nomes de peso do off-road nacional, serão os responsáveis
pelo Desafio dos Gigantes
SFI CHIPS , que acontecerá
nos próximos dias 15 e 16,
em Taubaté, no Vale do Paraíba (SP).
A intenção de Márcio Me-

dina, diretor da SFI CHIPS,
empresa referência no segmento de alta performance de
veículos, é oferecer aos participantes uma competição
inédita com três etapas distintas, em uma única categoria.
“Mais uma vez queremos oferecer uma prova que ficará
para a história, como foi o
Desafio RJ X SP, com alto nível técnico e onde todos poderão se divertir muito. A novidade foi a escolha de três
dos melhores diretores de
prova da atualidade do Rally
de Regularidade do país”, ressalta o empresário, que inova
mais uma vez ao promover um
rali para fidelizar e presentear clientes e amigos.
O grid do Desafio dos Gigantes será formado apenas
por clientes e convidados da
SFI CHIPS, todos experientes

pilotos e navegadores amantes do esporte, entre eles,
Campeões do Rally dos Sertões, Campeões Brasileiros
de Rally Cross Country e
Campeões de campeonatos e
provas de Rally de Regularidade. A expectativa dos organizadores é de reunir aproximadamente 30 carros e já estão confirmadas duplas de várias cidades e estados.
A disputa será realizada na
antiga pista da Fazenda da
CBA (Confederação Brasileir a d e Automobilismo). Os
preparativos estão a todo vapor e acompanhados de perto
por Prado: “Serão três provas
com características bem diferentes. Uma etapa noturna na
sexta-feira, da qual eu serei o
responsável e mais duas etapas no sábado. Cada uma terá
um trajeto de cerca de 30 quilômetros e o que podemos
adiantar que será uma prova
bem técnica, dinâmica, cheia
de laços, com médias de velocidade bem justas dentro
das características de cada diretor”, explica. Prado foi responsável pela organização do
Desafio RJ X SP, no ano passado, prova elogiada por todas
as duplas participantes, sem
exceção, que pediram um novo
Desafio para 2019.
Segundo Roldan, que comanda há 25 anos o Mitsubishi
Motorports – Rally de Regu-

laridade da marca -, criar o
Desafio dos Gigantes é o reconhecimento e a contribuição da SFI CHIPS a seus clientes que desfrutam da melhor configuração de preparação eletrônica para motores.
“A SFI CHIPS conseguirá unir
nesta prova tudo o que há de
melhor no esporte: local,
competidores e organizadores
de prova da atualidade com diferentes técnicas, no mesmo
local”, destaca. “Teremos o
prazer de unir forças para criar a mais difícil prova de Regularidade em 30 km (cada
prova). Será um desafio para
os diretores de prova também, pois ter emos que caprichar na organização e como
competidores nas provas
dos outros diretores. Vai ser
um evento sensacional, praticamente um workshop de
aperfeiçoamento”, completa, o Campeão do Rally Dakar
de 2017.
O Desafio dos Gigantes
terá como hotel oficial e local da secretaria de prova o
Ibis Styles Taubaté. Apesar de
a prova ser destinada exclusivamente a clientes/convidados da SFI CHIPS (isentos de
taxas de inscrições), o rali
será aberto ao público que
quiser acompanhar a prova. O
evento conta, ainda, com o
apoio da Mitsubishi Motors e
FD Stands e Displays.

Argentina, única que João Chianca não participou. O surfista de Saquarema passou a
frente por apenas 10 pontos,
com o título no Héroes de
Mayo Iquique Pro e a disputa
pela ponta continuou no Chile na semana seguinte. Só que
ambos perderam na mesma
fase do Maui and Sons Arica
Pro Tour nos tubos de El Gringo, cada um marcou 70 pontos e
as posições no ranking permaneceram as mesmas.
Com o cancelamento destas
duas etapas, João Chianca pôde
festejar o seu primeiro título
importante da carreira que está
apenas iniciando, o de campeão
sul-americano da WSL Latin
America. Ele é irmão do Lucas
“Chumbo” Chianca, que já havia
se destacado na World Surf League no ano passado, com títulos

e vitórias no Circuito Mundial de
Ondas Gigantes. Agora, o mais
jovem da família também começa a escrever sua história no cenário internacional do esporte e
é uma grande promessa para defender o Brasil na elite do CT nos
próximos anos.
O prêmio para o novo campeão sul-americano é a garantia de participação nas etapas
mais importantes do WSL
Qualifying Series na próxima
temporada, as que praticamente definem a lista dos dez indicados para a elite dos top-34
que disputa o milionário
World Surf League Championship Tour. Ele ainda irá receber o seu troféu da WSL Latin America em cerimônia a
ser combinada, já que está embarcando para a sua primeira
Tríplice Coroa Havaiana.

EMS Taubaté Funvic é
hexacampeão paulista
Foto/ Renato Antunes

troféu de melhor do continente nos 15 anos de história deste título. Ele só fica atrás do
fenômeno Gabriel Medina, que
ainda não tinha completado 18
anos quando foi o campeão de
2011, pois seu aniversário é
em 22 de dezembro. E com 19,
idade de Chianca, Medina se
tornou o primeiro e até agora
único a ser campeão sul-americano duas vezes, no mesmo
ano de 2013 que conquistou o
título mundial Pro Junior da
World Surf League.
PRIMEIRA VITÓRIA – “Esse
tinha sido o primei ro campeonato do QS que eu tinha feito um pódio, terceiro lugar
no ano passado. Então voltei lá com muita gana, muita
esperança de novo, porque
amo o Chile e consegui me
sagrar campeão dessa vez.
Fiquei muito feliz com essa
vitória em Iquique e depois
as coisas começaram a acontecer pra mim. O Chile não
me ajudou só no ranking,
mas financeiramente, pois eu
estava sem patrocínio e consegui um depois”.

Foto/Nicolás Diaz

O surfista de Saquarema ganhou o título por 10 pontos de vantagem sobre Lucas Vicente no ranking final das cinco etapas do WSL Qualifying Series realizadas em 2019 na América do Sul
O jovem surfista de Saquarema, João Chianca, 19 anos, é o
novo campeão sul-americano da
WSL Latin America. A vitória no
Héroes de Mayo Iquique Pro no
Chile, a primeira da sua carreira no Circuito Mundial da
World Surf League, foi decisiva para conquistar o título de
2019, por apenas 10 pontos de
vantagem sobre o catarinense
Lucas Vicente, no ranking final
das cinco etapas do WSL Qualifying Series realizadas na
América do Sul esse ano.
“O título sul-americano da
WSL era uma coisa que eu não
esperava no início do ano e só
fui me tocar da importância e
toda sua grandeza no meio do
ano”, confessou João Chianca.
“Fico mais do que feliz em saber que sou o novo campeão
sul-americano. É um título
muito bom, importante, que vai
me trazer confiança e certamente me ajudar para os próximos anos”.
João Chianca entra na lista
dos campeões sul-americanos da
WSL Latin America, como um
dos mais jovens a conseguir o

Campeonato Paulista de Vôlei masculino
O EMS Taubaté Funvic é
hexacampeão paulista de vôlei.
A equipe venceu o Vôlei Renata na segunda partida da final
por 3 a 2, com parciais de 23/
25, 25/22, 25/17, 21/25 e 15/
13, e também o Golden, por
25/22, no ginásio do Taquaral,
em Campinas. O time do Vale
do Paraíba garantiu seu sexto
título estadual seguido, em sete
finais disputadas, confirmando
sua hegemonia e força no estado. Agora, as duas equipes pensam na Superliga 2019/20, a
partir do dia 9/11, na qual o
EMS Taubaté Funvic defenderá o título da edição anterior.
Quando duas grandes equipes se enfrentam, dificilmente
não teremos jogadas de alto
nível técnico, muita emoção e
garra. EMS Taubaté Funvic e
Vôlei Renata confirmaram isso
e fizeram uma final incrível,
digna do principal torneio regional do país. Nos seis sets
disputados, cinco na partida e
o Golden Set, o que se viu foram belas jogadas e desempenhos que confirmam o bom
momento do vôlei brasileiro.
Vencedor da primeira partida, em Taubaté, o Vôlei Renata começou bem, ganhando o
disputado primeiro set, para alegria da torcida que lotou o ginásio do Taquaral. Nos segundo e terceiro sets, entretanto,
o time do Vale do Paraíba mudou a situação da partida, virando para 3 a 2. A quarta série

marcou a recuperação do time
campineiro, que venceu e levou a decisão para o quinto set.
Numa disputa ponto a ponto, o
EMS Taubaté Funvic venceu
por 15/13, provocando o segundo Golden Set seguido –
passou pelo Sesi – São Paulo
da mesma forma.
O Golden Set aconteceu já
na madrugada de sexta, mas
nem isso tirou o ânimo dos torcedores, que acompanharam de
pé praticamente o tempo todo.
O Vôlei Renata abriu 4 a 2,
mas, aos poucos, viu o adversário crescer e dominar o set.
Após empate em 21/21, os visitantes erraram menos e fizeram valer a maior experiência
para ficar, pela sexta vez, com
o topo do pódio do Paulista.
Horácio Dileo, técnico do
Vôlei Renata, ressaltou o equilíbrio. “Foi um jogo nervoso,
equilibrado e com bastante erro
pelos dois lados, muito por conta do caráter decisivo da partida. Fizemos um grande jogo,
demos nosso máximo, mas um
dos dois precisa vencer. Poderia ter ido para qualquer um dos
lados, mas acabou com Taubaté, que também jogou muito
bem e mereceu”, declarou.
O Campeonato Paulista
Adulto de Voleibol, Divisão
Especial, tem organização e
promoção da Federação Paulista de Volleyball. Mais informações
no
site
www.fpv.com.br

Edição: 455

São Paulo, 2 a 8 de novembro de 2019

Nacionais

Suzuki Jimny Sierra
estreia nova geração

Estreia no Brasil a 4ª geração do Suzuki
Jimny Sierra. O SUV compacto conviverá
com a atual geração, que é produzida na fábrica da Suzuki Veículos em Catalão (GO).
O exterior foi desenhado para expressar
a funcionalidade off-road em todos os detalhes. Desde o formato mais quadrado e sem
muitos vincos até a variação de cores.
O power train é totalmente novo e traz
motor 1.5 L de 108cv e 14,1 kgf.m de torque, econômico e robusto para o off-road,
além da inédita opção de transmissão automática.
O para-brisa e a coluna frontal estão em
uma posição mais vertical. Já o capô é plano, evitando reflexos que possam atrapalhar
a dirigibilidade. Para evitar batidas de pedras na carroceria, as molduras dos paralamas são mais largas e vem com textura antirisco, assim como os para-choques. Os vidros laterais são verticais para evitar acúmulo de lama ou água. Já o teto tem maior
área e é equipado com calhas, que permitem
a instalação de racks nas extremidades. Outra facilidade para o dia a dia é a abertura das
portas em três estágios e com ângulo de 70º.
Suas dimensões fazem a combinação
exata para rodar nos grandes centros e, ao
mesmo tempo, enfrentar os maiores desafios no fora de estrada. O baixo peso é outra
característica marcante, já que permite ul-

trapassar facilmente terrenos arenosos e lamacentos evitando atolamentos, além de economizar combustível.
A modernidade e a tecnologia estão presentes em todos os cantos. Os faróis em
LED têm regulagem automática de altura, o
que melhora a iluminação em todos os tipos
de terrenos. O sistema multimídia JBL tem
tela touch screen de 7" com a praticidade
dos sistemas Apple CarPlay e AndroidAuto e conectividade WiFi.
O interior prioriza a praticidade com materiais duráveis, fáceis de limpar e resistentes a riscos. Os clusters e console central se
caracterizam por linhas horizontais que ajudam o motorista a reconhecer o ângulo que o
veículo está em terrenos irregulares.
Os controles estão em posições estratégicas e fáceis de operar mesmo em condição extremas. Já o painel de instrumentos é projetado para uma visão clara ao trafegar em terrenos
muito iluminados ou áreas de sombra.
O volante em couro é equipado com piloto automático, controles de áudio, piloto
automático e o Speed Limiter, que facilita
para andar nos grandes centros. Para um
maior conforto, o Jimny Sierra vem com arcondicionado digital automático.
Os bancos dianteiros são mais largos,
tem maior absorção de impactos e maior
curso nos trilhos. Pensado em todos os de-

talhes, este SUV tem a posição “flat bed”
para os bancos, que torna o interior muito
mais prático e espaçoso.
A parte de trás dos bancos e o revestimento do porta-malas são feitos de material
especial para facilitar a limpeza e a colocação de bagagens. Cinco ganchos para fixação
de carga estão localizados nas duas laterais
traseiras abaixo dos vidros para facilitar a
colocação de todos os tipos de objetos.
Autêntico 4x4
Construído com chassi Heavy-Duty, o
Jimny Sierra tem excelentes ângulos de transposição, suspensão com eixo rígido 3-link
com molas helicoidais.
A tração é a AllGrip Pro com reduzida e
função LSD, que torna a transposição de
obstáculos ainda mais fácil. Para garantir ainda mais segurança em qualquer situação, controle de estabilidade (ESP), além de Hill Hold
(assistente de partida em rampas) e Hill
Descent (assistente de descida).
O LSD permite ao Jimny Sierra superar
obstáculos em situações onde duas rodas na
diagonal perdem tração. O sistema detecta
automaticamente as rodas que não estão em
contato com o solo, redistribuindo o torque
para as rodas do lado oposto, proporcionando a máxima performance off-road.
As cores do Jimny Sierra foram desenvolvidas para destacar o veículo em condições climáticas adversas e/ou lugares inóspitos. Também foram pensadas para equipes de resgate e aventureiros que precisam
ser notados enquanto viajam em locais de
difícil acesso.
Estas cores se misturam a cenários naturais como florestas e desertos, ajudando a
camuflar guardas florestais ou aventureiros
em áreas de camping.
Ao todo, são oito cores disponíveis e
algumas com a possibilidade de personalização do teto em preto: Amarelo Kinetic,
Azul Brisk, Bege Chiffon, Branco Superior,
Cinza Medium, Prata Silky, Preto Bluish e
Verde Jungle.
O veículo será comercializado no Brasil
em três versões, incluindo duas com câmbio
automático: Jimny Sierra 4YOU MT (R$
103.990), Jimny Sierra 4YOU AT (R$
111.990) e Jimny Sierra 4STYLE (R$
122.990). O modelo tem três anos de garantia e a revisão com preço fixo.

Ford Ranger 2020 é sucesso
no segmento de picapes
A Ford Ranger 2020, que entre outras
novidades introduziu assistente autônomo
de frenagem com detector de pedestre e sistema de reconhecimento de sinais de trânsito, tecnologias inéditas na categoria, continua fazendo sucesso entre as picapes médias.
As suas vendas a colocam em terceiro
lugar no segmento. A evolução mais importante, porém, foi no mix da linha, com a Ranger ganhando uma posição e assumindo a
vice-liderança entre as picapes diesel de
topo, mais equipadas.
Nessa faixa, a Ranger conta com as versões XLT e Limited, ambas equipadas com
motor 3.2 Duratorq diesel, de 200 cv, tração
4x4 e transmissão automática. Além de ar condicionado digital de duas zonas, central
multimídia SYNC 3 com tela de 8 polegadas, bancos de couro, sete airbags e câmera
de ré, a Ranger XLT vem com sensor de
chuva, monitoramento individual de pressão dos pneus, faróis automáticos, estribos
plataforma e detalhes cromados.
A Ranger Limited acrescenta itens como
sistema autônomo de frenagem com detecção de pedestres, reconhecimento de sinais
de trânsito, piloto automático adaptativo,
sistema de permanência em faixa, faróis baixos de xênon com luz diurna de LED, sistema de acesso sem chave, botão de partida

Chega o Troller T4
2020 com novas cores

A Troller iniciou a venda do T4 2020,
trazendo uma nova combinação de cores externas e internas. Externamente, o T4 passa
a ter como cor de destaque o Cinza Londres
Escuro, aplicado na grade dianteira, parachoque, teto, estribos, aerofólio, tampa do
porta-malas e molduras. As rodas de liga leve
de 17" ganharam a cor Preto Ebony.
O novo tom acentua o contraste com as
seis cores disponíveis da carroceria: as sólidas Vermelho Arizona, Branco Diamante e
Amarelo Dakar, a metálica Prata Geada e as
perolizadas Verde Maragogi e Cinza Moscou. A cabine também ganhou um toque mais
moderno com o mesmo tema: o painel, o
console central, os apoios de braço laterais e
as molduras dos alto-falantes são pintados
em Cinza Londres Escuro.
O Troller T4 é produzido com chassi
reforçado, carroceria em compósito de fibra
de vidro, resistente e imune à corrosão, e
estrutura metálica tubular “space frame”. Seu
motor é o Duratorq 3.2 Diesel, com cinco
cilindros e turbo de geometria variável, que
desenvolve potência de 200 cv e torque de
470 Nm para um desempenho forte e econômico, junto com transmissão manual de
seis velocidades.
A tração 4x4 com comando eletrônico
no console dispõe das opções 4x2, 4x4 Low
e 4x4 High – esta última podendo ser acionada a até 120 km/h. Ele é equipado também
com diferencial traseiro autoblocante com
sistema Trac-Lock, que transfere o torque
para a roda com maior aderência e compensa
variações do piso.
O utilitário vem de série com pneus de
uso misto, protetor de cárter e estribo laterais integrados, teto solar duplo de vidro e

Nissan lança
campanha de varejo
Até 5 de novembro toda a linha de veículos Nissan pode ser comprada com condições especiais: sem juros e com financiamento em até 36 parcelas. Além disso, as
versões 1.6 de March e Versa são vendidas
com preço de motor 1.0.
Entre os destaques desta campanha, a
picape Nissan Frontier é oferecida na versão
LE, a mais completa e equipada com itens
inéditos no segmento como Visão 360º e teto
solar, sem juros e saldo em até três anos. E se
o comprador colocar o veículo usado na troca, este receberá bônus de até R$ 10 mil.
Fabricado em Resende e o modelo mais
vendido da Nissan no Brasil, o crossover
Nissan Kicks tem parcelas de R$ 699 para a
versão S com câmbio manual no plano Nissan Replay, plano de troca programada do

Ford Power e tampa traseira com travamento elétrico.
Nas versões intermediárias, em que é
representada pelos modelos XLS com motor Doratorq 2.2, de 160 cv, a Ranger continuou a liderar as vendas.
A Ranger foi a mais bem avaliada pelos
proprietários de picapes em levantamento

que incluiu 23 quesitos, destacando-se sobretudo pelo tamanho da caçamba, acesso
aos comandos, design e modernidade do projeto. Além de vencer na categoria, a Ranger
também se destacou no ranking geral da pesquisa, onde figurou em quarto lugar entre os
45 veículos participantes de todos os segmentos do mercado.

tomada de ar em posição elevada preparada
para a instalação de snorkel. Tem ainda lanternas traseiras de LED com vedação especial, bagageiro no teto com barras transversais ajustáveis, antena flexível e removível e
porta-gancho na traseira.
Off-road
Entre os atributos que garantem o excelente desempenho todo-terreno do veículo
incluem-se os freios a disco nas quatro rodas com ABS e sistema EBD, os ângulos de
entrada e saída de 51º, o aclive máximo de
45º e a capacidade de imersão de 800 mm. O
interior lavável, com bancos e revestimento
do piso em materiais impermeáveis para o
escoamento de água, é outra característica
que favorece a aventura.
Internamente, o Troller T4 conta com
painel moderno, volante e bancos ergonômicos e vários porta-objetos para a conveniência a bordo. Vem com ar-condicionado digital dual zone, central multimídia Smart CarDrive da JBL Harman com tela de 6,75" e
conectividade com Android Auto e Apple
CarPlay, vidros e espelhos elétricos, computador de bordo, alarme, bancos traseiros
bipartidos, tomada 12 V e painel com preparação para instalação de dispositivos de
navegação off-road.
O Troller T4 2020 tem preço de
R$140.900 com pintura sólida e R$141.778
com pintura metálica ou perolizada. Ele tem
três anos de garantia e conta com a assistência técnica exclusiva das 18 revendas Troller
no Brasil. O utilitário oferece ainda uma
ampla linha de acessórios originais com mais
de 130 itens de conveniência e personalização, como snorkel, guincho, protetores, soleiras e para-choque de aço.

carro ao final do financiamento. Nele, o consumidor paga parcelas mais baixas com a
Nissan recomprando o carro e dando a ele a
possibilidade de usar o valor da recompra na
última parcela do próximo 0 km.
Outra oferta agressiva dessa nova campanha de varejo é a venda de versões com
motor 1.6 de March e Versa com preço de
1.0. Assim o hatch compacto Nissan March
1.6 SV com câmbio manual, modelo 19/20,
será vendido com preço da versão 1.0 SV
(R$ 51.490). Já o sedã compacto Nissan
Versa 1.6 SV com mesmo câmbio e ano-modelo, é vendido pelo preço da versão 1.0 S
Conforto (R$ 52.990). E também poderão
ser comprados com três anos sem juros para
pagar. O 100% elétrico Nissan LEAF não
faz parte da campanha.

Au Audi neste domingo

Campanha inédita para a
L200 Triton Sport

“Quem experimenta, tira o chapéu.” É
com esse slogan que a Mitsubishi Motors

estreia a nova campanha Desafio Casca Grossa com sua linha de picapes L200 Triton

Sport. Em uma estratégia ousada, a marca
coloca à prova toda a força e resistência de
seu produto oferecendo a possibilidade de
devolução do valor pago, caso o cliente não
goste.
Essa promoção tem uma posição clara e
transparente: os clientes terão 30 dias para
testar a picape e, se não gostarem, a marca
devolve o valor pago.
A campanha é embalada por um novo
filme que já está no ar nas tvs aberta e fechada, além de grande presença no meio digital.
Em três cenários, campo, cidade e praia, as
pessoas reverenciam a L200 Triton Sport
“tirando o chapéu”, que ainda tem a participação do cantor Sorocaba.
A linha de picapes tem cinco versões:
HPE-S, HPE e GLS, todas equipadas com
câmbio automático, e a GLX e GL, com câmbio manual. Além da série especial L200
Triton Sport Outdoor, recém lançada.
Todas as versões, desde o modelo de
entrada até a topo de linha são equipadas
com o mesmo motor, o moderno 2.4L em
alumínio.

A Audi Center Jardins - Rua Colômbia,
659 – São Paulo/SP – promoverá, das 10h às
17h deste domingo, a 5ª edição do Au Audi.
O evento terá como tema “Pegada Ecológica”, conta com o apoio da Audi do Brasil e
reunirá diversas atividades para cães e seus
donos. Para evitar a geração de lixo ao longo
do dia, os participantes receberão uma ecobag com um copo sustentável.
O encontro foi idealizado em 2014 e reúne um público maior a cada ano. Nesta edição, contará com uma gincana animal, na qual
o pet precisa levar para a lixeira de cor corre-

ta os brinquedos que representam cada lixo.
Além disso, também terá um espaço zen,
com massagista e uma estrutura de parquinho pet.
Com entrada franca, o Au Audi receberá
doação para cães (ração, brinquedo e caminha) e humanos (produtos de higiene pessoal e mochila) em prol da ONG Moradores
de Ruas e Seus Cães. A iniciativa terá também música ao vivo e food truck, além de
contar com a presença de cães celebridades
como Bob e Marley, Otto e Noah, Google
Junior, entre outros.
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