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ANM faz 24 autuações à Vale por
tragédia em Mina em Brumadinho

Décimo terceiro deve injetar R$ 214 bi
na economia do país, diz Dieese
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Pacto federativo pode transferir até
R$ 500 bi a estados e municípios

PEC propõe que benefícios
fiscais sejam reavaliados a

cada quatro anos

Esporte
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Comercial
Compra:   3,99
Venda:       3,99

Turismo
Compra:   3,83
Venda:       4,15

Compra:   4,41
Venda:       4,41

São Paulo fará sua estreia
no IRONMAN 70.3

Alberto Otazú quer
ampliar liderança na

F-4 Akasp
O campeonato de F-4 da

Associação de Kart Amador de
São Paulo (Akasp) termina a
primeira metade de sua fase
final, nesta quarta-feira (6),
com a realização no Kartódro-
mo Granja Viana (Cotia/SP) da
36ª das 40 etapas da tempora-
da. E o ano vai terminando com

a tabela de pontuação bem
apertada, mas com uma certa
folga para os líderes Hélio
Bianchi e Alberto Otazú
(AVSP/Bianchi Automóveis/
Cardoso Funilaria e Pintura/
No Fire Services/Rolley
Ball/Speed Truck), que so-
mam 88 pontos.       Página 8

Cimed Racing busca
3ª vitória consecutiva

no Velo Città

Felipe Fraga
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A antepenúltima etapa da
Stock Car será disputada neste
final de semana e a Cimed Ra-
cing luta para manter sua ascen-
são no campeonato e conquis-
tar a terceira vitória seguida na
temporada. Com vitórias de Fe-
lipe Fraga em Cascavel e no Ve-
lopark, a equipe vive seu melhor

momento em 2019 e chega
embalada para correr no Velo
Città, circuito onde tem his-
tórico de poles, pódios e vi-
tórias desde que o circuito
entrou para a categoria em
2016. Página 8

IRONMAN 70.3 São Paulo
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Oi Pro Junior Series e Oi
Longboard Pro podem decidir
quatro títulos sul-americanos

São Paulo fará parte, a par-
tir desta semana, de uma lista
seleta lista de grandes cidades
em todo o mundo que rece-
bem o maior circuito de pro-
vas de triatlo de longa distân-
cia. O IRONMAN 70.3 São
Paulo marcará, no dia 10, a
estreia da Capital Paulista no
segmento, e promete ser em
grande estilo. Serão 1600 tri-
atletas de 14 países, todos da
Faixa Etária, enfrentando 1,9
km de natação, 90 km de ci-
clismo e 21,1 km de corrida e
disputando vagas (40) para o
IRONMAN® 70.3® World
Championship, programado
para os dias 28 e 29 de novem-
bro de 2020. Página 8
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Chloé Calmon-RJ

Chegou a hora dos paulistas ve-
rem de perto os melhores surfistas
da nova geração, que no futuro po-
derão estar brilhando no mundo. O
Oi Pro Junior Series já passou pe-
las capitais do Rio de Janeiro,
Bahia, Santa Catarina e será encer-
rado neste fim de semana na bada-
lada Praia de Maresias, casa do bi-
campeão mundial Gabriel Medina
em São Sebastião, litoral norte de
São Paulo. A catarinense Tainá Hin-
ckel e o saquaremense Daniel Tem-
plar, podem ser campeões sul-ame-
ricanos antes da última etapa do Cir-
cuito Pro Junior da WSL Latin
America no Peru.     Página 8

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

25º C

19º C

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

Previsão do Tempo

Oposição na
Bolívia quer
renúncia de
presidente e

fechar
fronteiras

Lideranças de oposição ao
presidente Evo Morales, da
Bolívia, decidiram radicalizar
os protestos e paralisar o país.
Liderados por Luis Fernando
Camacho, presidente do Comi-
tê Cívico Pró-Santa Cruz, os
opositores afirmam que fecha-
rão serviços públicos e fron-
teiras para bloquear a entrada
de recursos e forçar a renún-
cia de Morales.

Eles querem novas elei-
ções e a saída do presidente.
Camacho afirma ter o apoio da
polícia e das Forças Armadas
para sustentar a paralisação.

Lideranças de oposição e
do Comitê Nacional de Defe-
sa da Democracia (Conade)
decidiram “paralisar desde à 0h
de terça-feira (5) todas as ins-
tituições estatais e as frontei-
ras da Bolívia de maneira pací-
fica, mas firme e comprome-
tida, com a única ressalva de
deixar funcionando os aero-
portos internacionais e servi-
ços básicos essenciais e emer-
gências médicas”. Página 3

EUA: clima
deve ser tema
de debate em

campanha
eleitoral

Os Estados Unidos anunci-
aram, na segunda-feira (4), ter
enviado à Organização das Na-
ções Unidas (ONU)  notifica-
ção oficial sobre sua saída do
Acordo de Paris, cujo objetivo
é tratar do aquecimento global.
A saída se dará em 4 de novem-
bro do ano que vem, um dia de-
pois da eleição presidencial do
país. O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, já vinha
prometendo retirar-se do pac-
to antes de tomar posse.  Pág. 3

Com as mudanças no pac-
to federativo, poderão ser trans-
feridos a estados e municípios
de R$ 400 bilhões a R$ 500
bilhões nos próximos 15 anos.
A informação foi dada pelo
ministro da Economia, Paulo
Guedes, que acompanhou o
presidente Jair Bolsonaro ao
Congresso Nacional para a en-
trega de um pacote com três
propostas de emenda à Cons-
tituição (PEC) que tratam de
reformas econômicas que atin-
gem os governos locais.

Durante a cerimônia, reali-
zada no gabinete da presidên-
cia do Senado, Bolsonaro disse

que, após a reforma, os recur-
sos deverão chegar aonde o
povo está, para políticas públi-
cas em saúde, educação, sane-
amento e segurança. “Eles, lá
embaixo, nos estados e muni-
cípios, decidirão o que fazer
melhor do que muito de nós,
porque eles vivem os problemas
do dia a dia na sua base”, disse
o presidente. “Nós gostaríamos,
sim, de continuar recebendo a
visita de prefeitos e governado-
res, mas a título de visita ape-
nas e não para vir nos pedir algo
orçamentário. Isso [recursos] já
está garantido nessa emenda à
Constituição.”   Página 3

Previstos para chegarem a R$
330,6 bilhões no próximo ano,
os benefícios tributários serão
reavaliados a cada quatro anos,
segundo a proposta de emenda à
Constituição (PEC) do pacto fe-
derativo, entregue na terça-feira
(5) pelo governo ao Senado. A
partir de 2026, as renúncias não

poderão ultrapassar 2% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB, soma
das riquezas produzidas).

De acordo com a PEC, caso
os incentivos tributários conti-
nuem acima do teto em 2026,
não poderá haver concessão,
ampliação ou renovação de be-
nefício tributário. A PEC tam-

bém pretende determinar que
leis e decisões judiciais que cri-
em despesas só tenham eficácia
quando houver previsão no Orça-
mento. Atualmente, o Supremo
Tribunal Federal (STF) tem o
poder de impor derrotas à União
sem que haja recursos disponí-
veis.

BNDES
Outra proposta da PEC pre-

vê a diminuição de 40% para
14% da parcela do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)
repassada ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). Formado pela
arrecadação do Programa de In-
tegração Social (PIS) e do Pro-
grama de Formação do Patrimô-
nio do Servidor Público (Pasep),
o FAT atualmente destina 40%
ao banco de fomento e 60% para
cursos de capacitação profissi-
onal e o pagamento do seguro
desemprego e do abono salari-
al.     Página 3
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Entrega das propostas do Pacto Federativo no Congresso
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Limites mínimos de saúde e
educação serão fundidos

São Paulo abre vagas de
emprego pelo programa

Minha Chance
O Governador João Doria

assinou na terça-feira (5), por
meio da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, parceria
com o Movimento Brasil Digi-
tal para abertura de novas vagas
de emprego do programa Minha
Chance. A iniciativa incluirá 33
novas grandes empresas e ainda

prevê a realização de ações no
aperfeiçoamento dos cursos pro-
fissionalizantes já ofertados. Já
foram assinados também duas
outras parcerias para geração de
empregos no Estado, com a IBM
e Nestlé.     Página 2

Governo propõe extinção de
municípios com dificuldade

de arrecadação
Municípios com menos de 5

mil habitantes e arrecadação pró-
pria inferior a 10% da receita to-
tal serão incorporados pelo mu-
nicípio vizinho. O ponto consta
da Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) do Pacto Federa-
tivo, enviada na terça-feira (5)
pelo governo ao Senado.

Segundo o secretário especi-
al de Fazenda, Waldery Rodri-
gues, 1.254 municípios atendem
às duas condições (poucos habi-
tantes e baixa arrecadação). A in-
corporação valerá a partir de
2026.     Página 4
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São Paulo abre vagas de emprego
pelo programa Minha Chance

O Governador João Doria
assinou na terça-feira (5), por
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, par-
ceria com o Movimento Bra-
sil Digital para abertura de
novas vagas de emprego do
programa Minha Chance. A
iniciativa incluirá 33 novas
grandes empresas e ainda pre-
vê a realização de ações no
aperfeiçoamento dos cursos
profissionalizantes já oferta-
dos. Já foram assinados tam-
bém duas outras parcerias para
geração de empregos no Esta-
do, com a IBM e Nestlé.

“Gerar emprego e oportu-
nidades, essas são as priorida-
des máximas do nosso gover-
no. E nas oportunidades clas-
sificamos o empreendedoris-
mo como um ponto funda-
mental de um Estado povoado
de jovens com vontade de co-
locar novas ideias em prática”,
disse Doria. “Este é um Go-
verno que anda rápido e tem
muito orgulho disso. O Brasil
precisa andar rápido, não te-
mos tempo a perder. Perde-
mos tanto tempo ao longo dos
últimos anos, que temos de
acelerar e essa é a obrigação
de São Paulo”, afirmou o go-
vernador sobre as parcerias
com a iniciativa privada para
potencializar a profissionali-
zação com as oportunidades
reais de emprego.

Durante evento, realizado
no Palácio dos Bandeirantes,
o Governador João Doria e a
Secretária de Desenvolvimen-
to Econômico, Patricia Ellen,
apresentaram o balanço do
Minha Chance, que atualmen-
te já conta com 63 empresas
cadastradas no portal do pro-
grama. Desse total, 27 empre-
sas lançaram potencial  de
abertura de 21.960 vagas de
emprego no Estado de São
Paulo, previstas em curto e

médio prazos.
Esse programa de empre-

endedorismo do Governo, que
também prevê formação em
cursos profissionalizantes,
tem até o momento 38 turmas
concluídas, com 1.140 alunos
formados, em seis diferentes
cursos: almoxarife-estoquis-
ta; operador de caixa; monta-
gem e manutenção de compu-
tador; técnicas de vendas; es-
panhol para recepção e inglês
para recepção.

No momento,  estão em
execução 22 turmas, com 660
alunos, de 9 cursos diferentes
em:

– São Paulo: almoxarife e
estoquista; montagem e manu-
tenção de computadores; ope-
rador de caixa; técnicas de
vendas;

– Guarulhos: almoxarife e
estoquista; assistente admi-
nistrativo;

– Lençóis Paulista: pedrei-
ro – assentador de tijolos e
blocos;

– Santos: espanhol para re-
cepção; inglês para recepção;

Só neste ano, já foram cri-
ados seis novos cursos custo-
mizados com as empresas:

– Grow: mecânica de pati-
netes elétricas; mecânica de
bicicletas;

– Amazon: computação em
nuvem;

– Totvs: suporte básico de
enterprise resource planning;

– GM: auxiliar de fabrica-
ção automotiva;

– SAP: suporte de siste-
mas de gestão empresarial.

“O Minha Chance é a for-
ma mais concreta de atuarmos
diretamente na geração de
emprego e renda. Estamos
atuando junto das empresas na
busca ativa por mais vagas de
emprego, para que possamos
ter cada vez mais empresas
parceiras nesta jornada”, dis-

se a Secretária Patricia Ellen.
“Temos compromisso enorme
com as empresas que nos de-
mandaram e, ao mesmo tem-
po, temos o desafio de ofere-
cer qualificação profissional
aos alunos e dar a eles opor-
tunidade real de contratação”,
ressaltou.

Um aspecto importante do
Minha Chance é a interação
com a iniciativa privada, que
ajuda a modernizar cursos e
currículos do Centro Paula
Souza. Os beneficiários da po-
l í t ica de qualif icação têm
mais chance de conseguir tra-
balho, ao mesmo tempo que o
recurso público é aplicado de
forma mais eficiente e com
foco em resultado.

“O Programa Minha Chan-
ce é muito importante para
nós porque, além de fazermos
uma adequação de currículos
(na criação de novos cursos),
temos a oportunidade de tra-
zer chance de emprego aos
nossos alunos. E a emprega-
bilidade é a nossa missão”,
afirmou a Vice-Diretora-Su-
perintendente do Centro Pau-
la Souza, Emilena Lorenzon
Bianco.

Recém-formada no curso
de técnica em vendas, Cristi-
ane Lupi Luciano falou sobre
a importância das aulas. “Foi
uma experiência muito boa
porque já na primeira semana
[do curso] soube que a empre-
sa Ri Happy estava contratan-
do e me inscrevi e fui chama-
da para seleção. Tive a experi-
ência de trabalhar com eles”,
disse.

Sobre o Minha Chance
Com foco na empregabili-

dade, os cursos, com carga ho-
rária de 80 e 100 horas, são
ofertados de acordo com a de-
manda de empresas parceiras
que cadastraram suas vagas no
portal do Minha Chance. Os

alunos podem se inscrever
através do si te
www.viarapida.sp.gov.br até a
próxima segunda-feira (11). A
busca é feita por município e
opção por curso disponível. A
previsão de início para as no-
vas turmas é em 19 de novem-
bro.

O grande diferencial deste
programa é que, ao final das
aulas, com o certificado já em
mãos, o aluno é encaminhado
diretamente para o processo
seletivo das empresas parcei-
ras, aumentando sua chance de
ser empregado. O empregador
tem a vantagem de direcionar
suas vagas a profissionais com
boa qualificação e o trabalha-
dor faz o curso com a pers-
pectiva de conseguir um em-
prego após se formar.

As empresas cadastram
suas vagas na plataforma do
portal e declaram suas neces-
sidades de mão de obra quali-
ficada no período de 2 a 6 me-
ses. Com as informações, a
Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico avalia a possi-
bilidade de formação na região
indicada e com o conteúdo
proposto, levando em conta o
potencial de absorção da mão
de obra pelas empresas da re-
gião.

Movimento Brasil Digi-
tal

Criado em 2017, o Movi-
mento Brasil Digital tem como
propósito promover o diálogo
entre os setores público e pri-
vado, para construção de pro-
postas que tragam tecnologia e
inovação para o centro da es-
tratégia do país. O Movimento
Brasil Digital possui atualmen-
te 33 empresas mantenedoras,
representadas no Conselho por
seus respectivos CEO’s, sendo
estas as maiores provedoras e
consumidoras de tecnologia
do país.

Cidade de São Paulo possui a maior
concentração de falantes em

português no mundo
Idioma oficial do Brasil ganha

comemoração nesta terça-feira
(05); Prefeitura possui vasto ma-
terial para aplicação em sala de
aula na rede municipal de ensino.

O Brasil é o maior país que
tem o português como idioma
oficial. Para efeito de compara-
ção, São Paulo é a cidade com
maior concentração de pessoas
falantes de português com 12
milhões de habitantes. Para fes-
tejar um dos idiomas mais fala-
dos do mundo, na terça-feira (05)
foi comemorado o “Dia Nacio-
nal da Língua Portuguesa”.

Estima-se que cerca de 250
milhões de pessoas são nativas
em Língua Portuguesa. Além do
Brasil, outros oito países ado-
tam o português como idioma
oficial: Portugal, Angola, Cabo
Verde, Moçambique, São Tomé
e Príncipe, Timor-Leste e Gui-
né-Bissau. Ele só não é mais fa-

lado por nativos do que o Chi-
nês, Espanhol, Inglês, Hindi e
Árabe. No entanto, não basta ape-
nas falar um idioma, é necessá-
rio conhecer suas especificida-
des e, para isso, a Escola tem um
papel fundamental.

Para celebrar o nosso idio-
ma, a Rede Municipal de Educa-
ção da Prefeitura de São Paulo
possui uma plataforma que dis-
ponibiliza para consulta 33 Se-
quências Didáticas, com 139 ati-
vidades, que auxiliam qualquer
educador de Língua Portuguesa
do Ensino Fundamental a fazer
o planejamento de suas aulas.
Todo o material é gratuito e pode
ser acessado por qualquer pes-
soa no mundo.

A Língua Portuguesa na
Rede Municipal

A Língua Portuguesa recebeu
destaque durante a implementa-
ção do Currículo da Cidade para

o Ensino Fundamental, que foi
elaborado pelos profissionais da
Rede Municipal, ao longo de
2017. Resultado de um trabalho
dialógico e colaborativo, o Cur-
rículo teve a participação dos
nossos estudantes por meio de
um amplo processo de escuta,
que mapeou anseios e recomen-
dações sobre o quê e como eles
querem aprender.

Em consonância com o Cur-
rículo da Cidade, desde o Ciclo
de Alfabetização (1º ao 3º ano),
até o Ciclo Autoral (7º ao 9º
ano), a aprendizagem da Língua
Portuguesa acontece por meio
de quatro atividades fundamen-
tais – falar, ouvir, ler e escrever,
as quais se realizam em práticas
sociais diversas e onde os estu-
dantes são estimulados a utilizá-
la de forma autônoma.

Para facilitar o trabalho dos
educadores no planejamento de

diferentes atividades, a Secreta-
ria Municipal de Educação cons-
truiu a Plataforma do Currículo
Digital da Cidade de São Paulo.
O site já possui 205 sequências
de atividades produzidas por as-
sessores e docentes em cursos
realizados pela SME.

A Plataforma do Currículo
Digital da Cidade de São Paulo
está disponível para consulta,
download e pode apoiar o plane-
jamento de qualquer educador
que atue no Ensino Fundamen-
tal. Há sugestões para todos os
Componentes Curriculares e
elas já estão alinhadas com os
Objetivos de Aprendizagem e
Desenvolvimento do Currículo
da Cidade dos diferentes com-
ponente curriculares, os Objeti-
vos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) da UNESCO, pre-
sentes no currículo e com as
Orientações Didáticas.

SP: morador de bairro rico vive
23 anos a mais que o da periferia
Lançado na terça-feira (5), o

Mapa da Desigualdade de São
Paulo, elaborado pela Rede Nos-
sa São Paulo, mostra disparida-
des na maior cidade do país. Um
dos principais destaques é a mé-
dia de idade ao morrer. Em 2018,
por exemplo, no bairro de Moe-
ma, a média foi de 80,57 anos e,
no bairro de Cidade Tiradentes,
foi de 57,31, contabilizando mais
de 20 anos de diferença entre os
dois distritos.

Os dados de 10 diferentes
áreas e 53 indicadores mostram
a realidade dos 93 distritos da
capital paulista através do “desi-
gualtômetro”, que evidencia a
diferença entre o melhor e o pior
para cada um dos indicadores.

Entre as novidades desta edi-
ção, está o comparativo de vio-
lência contra a mulher, incluin-
do o feminicídio, violência ho-
mofóbica e transfóbica e violên-
cia de racismo e injúria racial.

Em relação à violência con-
tra a mulher, os feminicídios
aumentaram em 167% em toda

a cidade e as ocorrências de vi-
olência, 51%. Os distritos da Sé
e da Barra Funda concentram as
maiores taxas de ocorrência nos
dois indicadores.

“A violência contra a mulher,
em números absolutos aumen-
tou bastant, incluindo todos os
tipos de violência e o feminicí-
dio. Não temos ainda uma hipó-
tese do que pode ter ocasionado
isso, se é diminuição de subno-
tificação ou se de fato está ocor-
rendo mais violência”, afirmou
uma das responsáveis pelo mapa,
a assessora de projetos Caroli-
na La Terza.

A assessora destacou a im-
portância da divulgação do mapa.
“É importante para tornar aces-
sível a informação. São dados
muito técnicos, mas são impor-
tantes para os movimentos so-
ciais regionais que podem usar
esses dados para exigir direitos
do poder público, como para tra-
balhos acadêmicos. O Mapa aca-
ba sendo um pontapé para várias
outras iniciativas”.

Ranking de zeros
Segundo o documento, 11

dos 53 indicadores dispõem de
um ranking de zeros, ou seja, dis-
tritos sem oferta de equipamen-
tos e acervo. Entre os três indi-
cadores com maior número de
zeros estão cinemas, centro cul-
turais, casas e espaços de cultu-
ra e museus. Em 54 distritos da
capital não há nenhuma sala de
cinema, por exemplo.

Distritos centrais, como Sé,
República e Bela Vista, e áreas
nobres, como Pinheiros, Moe-
ma, Itaim Bibi e Jardim Paulista
concentram até 1.200 vezes
mais poluição atmosférica do
que bairros afastados e mais po-
bres, como Marsilac, Parelhei-
ros, Grajaú e Perus. O tráfego
menor de carros nessas regiões
explica a desigualdade.

Já distritos como Barra Fun-
da, Sé e Bom Retiro, e também
áreas ricas como Morumbi, Pi-
nheiros e Itaim Bibi, que têm alta
concentração de veículos, regis-
tram até 13 vezes mais acidentes

de trânsito que o Jardim Angela,
São Rafael e Cidade Tiradentes.

Violência racial e LGBTQI
O levantamento também

mostra indicadores de violência
contra pessoas LGBTQI (Lésbi-
cas, Gays, Bissexuais, Transexu-
ais, travestis e transgêneros,
Queer, Intersexuais). O distrito
da República, na região central,
registrou 18 casos de ocorrên-
cias de violência homofóbica e
transfóbica. Em seguida, estão
Penha (11), na zona leste, e Ci-
dade Ademar (10), na zona sul.

Com relação à violência ra-
cial, a maior proporção de ocor-
rências de racismo e injúria ra-
cial foi registrada na Sé (13), na
região central, seguido pela Bar-
ra funda (7,62) e Jardim Paulis-
ta (6,96). Entretanto, os distri-
tos que possuem maior popula-
ção que se identifica como pre-
ta ou parda são Jardim Ângela
(60,11%), Grajaú (56,81%) e
Parelheiros (56,61%), na zona
sul,. Na Sé, o percentual é de
38,35%. (Agencia Brasil)

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

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

.
HISTÓRIAS
O vereador Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS ex-PRB) se-

gue orando pela recuperação do prefeito Bruno Covas (PSDB),
internado com câncer e complicações circulatórias (inclusive
cardíacas). A história do filho do pastor Rocco Digilio, que diri-
giu por 12 (dos 52 anos de ministério) a Igreja Quadrangular ...

.
DA
... no Estado de São Paulo, entra num campo misterioso. A

direção nacional da IEQ interveio em SP, fato que levou Rinaldi a
começar abrir igrejas Quadrangulares com sobrenome “Família
Global”. Elas (mais de 600) já estão em 26 dos 27 Estados brasi-
leiros, mais USA, Japão, España, Moçambique, Uruguay, ...

.
POLÍTICA
... Paraguay e Patagônia Argentina. A vitória tem sido tão gran-

diosa, que o advogado Humberto Mazza acaba de conseguir da
Juíza de Direito Tania Mara Ahualli (1ª Vara de Registros Públi-
cos) a improcedência do pedido da IEQ, tentando impedir o uso
do nome “Família Global”, que foi registrado ...

.
CIDADE
... no 4º Oficial Registro Civil Pessoas Jurídicas SP - Capital

- do Oficial Registrador Robson de Alvarenga. O Ministério Pú-
blico de São Paulo já tinha ficado ao lado da “Família Global”,
fundamentando contra o cancelamento do registro da entidade
religiosa do agora dirigente Rinaldi Digilio. Em tempo: ...

.
DE
... de todas as histórias de igrejas (Protestantes - cuja refor-

ma e consequente rompimento com a Católica Romana comple-
tou 502 anos - hoje chamadas Evangélicas) no Brasil, o surgi-
mento e crescimento como tá acontecendo com a “Família Glo-
bal” é algo raríssimo (leia-se em apenas 1 ano de reconstrução)
...

.
SÃO  PAULO
... Este relato não é simplesmente mais um componente das

eleições paulistanas 2020. Esta história não pertence somente à
família Digilio, mas a todos os que verdadeiramente querem ser-
vir ao Espírito Santo de Deus, através do Único Salvador pela
Vida Eterna, Jesus. Inclusive os realmente arrependidos

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

Neto foi se tornando referencial das liberdades possíveis. Rece-
beu 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

Captação múltipla de órgãos no
Hospital de Presidente Prudente

beneficia seis pacientes
Uma família aceitou doar os

órgãos do ente querido, um ho-
mem de 27 anos. A captação múl-
tipla de órgãos realizada no Hos-
pital Regional de Presidente Pru-
dente, na quinta-feira (31 de ou-
tubro), pode dar uma oportunida-
de de uma vida nova a seis paci-
entes do Estado de São Paulo.

O coração e dois pulmões
foram encaminhados a três mo-
radores de São Paulo. O fígado
e os dois rins foram para três
pacientes de Marília. “Esse co-
ração será ofertado para um pa-
ciente que está vivendo através
de aparelhos e que, se não con-
seguisse o órgão, iria a óbito em
poucos dias. Essa doação será
fundamental para oferecer uma
qualidade de vida muito melhor
para ele”, afirmou o cirurgião
cardíaco do Incor, Samuel Pado-
vani. Para ele, essa conscienti-
zação por parte das pessoas é
fundamental para que, mesmo
diante da dor da perda do famili-
ar, outras vidas sejam salvas.

Essa é a primeira captação de
coração realizada no Hospital
Regional em 2019. Para o co-
ordenador de transplantes da uni-
dade, Renato Ferrari, essa doa-
ção múltipla de vários órgãos
difíceis de serem encontrados é
um trabalho que deve ser come-
morado. “É muito raro você con-
seguir ofertas todos esses ór-
gãos juntos, de uma só vez.
Agradecemos a todos os que es-
tiveram envolvidos nesse traba-
lho e esperamos que as famílias
se conscientizem cada vez mais,
pois somente através da aceita-
ção familiar é possível realizar
a doação de órgãos”, destacou
Ferrari.

Mais de 50 pessoas do Hos-
pital Regional de Presidente
Prudente, Instituto do Coração
(Incor), Unicamp, Santa Casa de
Presidente Prudente e Polícia
Militar, estiveram envolvidas
para conseguir realizar a capta-
ção desses seis órgãos e desti-
ná-los aos seus receptores.
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Oposição na Bolívia
quer renúncia de

presidente e fechar
fronteiras

Lideranças de oposição ao presidente Evo Morales, da Bolí-
via, decidiram radicalizar os protestos e paralisar o país. Lidera-
dos por Luis Fernando Camacho, presidente do Comitê Cívico
Pró-Santa Cruz, os opositores afirmam que fecharão serviços
públicos e fronteiras para bloquear a entrada de recursos e for-
çar a renúncia de Morales.

Eles querem novas eleições e a saída do presidente. Cama-
cho afirma ter o apoio da polícia e das Forças Armadas para sus-
tentar a paralisação.

Lideranças de oposição e do Comitê Nacional de Defesa da
Democracia (Conade) decidiram “paralisar desde à 0h de terça-
feira (5) todas as instituições estatais e as fronteiras da Bolívia
de maneira pacífica, mas firme e comprometida, com a única
ressalva de deixar funcionando os aeroportos internacionais e
serviços básicos essenciais e emergências médicas”.

No sábado, Camacho afirmou que Evo Morales teria 48 ho-
ras para renunciar. O prazo do “ultimato” terminou na noite de
ontem e Camacho decidiu ir a La Paz entregar ao presidente um
documento pedindo sua renúncia.

Durante a madrugada, ao desembarcar na capital boliviana, o
opositor foi impedido de sair do aeroporto, pois havia manifes-
tantes pró-Morales esperando-o. Assim, ele teve de regressar a
Santa Cruz na manhã de terça-feira, por medida de segurança.

terça-feira foi o 15º dia de protestos no país. As manifesta-
ções começaram no dia 20 de outubro, após as eleições que de-
ram a vitória em primeiro turno a Evo Morales, após uma confu-
sa apuração, com suspeitas de fraude eleitoral.

OEA promove auditoria
Uma delegação da Organização dos Estados Americanos

(OEA) realiza, desde a quinta-feira passada (31), uma auditoria
na apuração dos votos no país. A missão, que conta com 30 espe-
cialistas, tem o objetivo de verificar se houve manipulação de
dados e fraude em favor do partido Movimento ao Socialismo
(MAS), do atual presidente. O resultado da auditoria deve ser
divulgado na próxima semana.

O chanceler boliviano Diego Pary afirmou na segunda-fei-
ra(4) que Camacho e as lideranças de oposição estão organizan-
do um golpe de estado. “Esta segunda-feira e amanhã serão dois
dias decisivos para o meu país, são dias em que será definido se
a Bolívia vai continuar na rota democrática ou do golpe de esta-
do que promovem os setores cívicos de Santa Cruz, encabeça-
dos por Camacho”, disse Pary.

A presidente do Senado, Adriana Salvatierra, disse que Cama-
cho “está conduzindo uma aventura de golpe” e respondeu que o
pedido de demissão do presidente é irrelevante.

“Como o pedido de demissão do presidente Evo Morales foi
ridículo, desta vez ele [Camacho] lançou uma séria ameaça de
prejudicar o país e a economia, como o fechamento de institui-
ções e de fronteiras”, finalizou Salvatierra. (Agencia Brasil)

EUA: clima deve ser
tema de debate em
campanha eleitoral

Os Estados Unidos anunciaram, na segunda-feira (4), ter en-
viado à Organização das Nações Unidas (ONU)  notificação ofi-
cial sobre sua saída do Acordo de Paris, cujo objetivo é tratar do
aquecimento global.

A saída se dará em 4 de novembro do ano que vem, um dia
depois da eleição presidencial do país.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já vinha
prometendo retirar-se do pacto antes de tomar posse.

Trump disse  a simpatizantes que havia cumprido a promessa.
“Eu anunciei a saída dos Estados Unidos do detestável, caro e
unilateral Acordo Climático de Paris.”

Importantes pré-candidatos democratas à presidência estão
prometendo trazer o país de volta ao pacto. Debates acalorados
sobre o assunto deverão ocorrer durante a campanha eleitoral.

O ex-vice-presidente Joe Biden divulgou mensagem no Twit-
ter dizendo que “Trump continua abandonando a ciência e nossa
liderança internacional. É uma vergonha.”

O senador Bernie Sanders também criticou a decisão, afir-
mando que não há do que se orgulhar.

O Acordo de Paris foi assinado depois da conferência sobre
clima da ONU, realizada em Paris em 2015.

Um total de 187 participantes concordaram em tentar redu-
zir as emissões globais de gases causadores do efeito estufa para
zero até 2050. (Agencia Brasil)
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Presidente Bolsonaro e senador Davi Alcolumbre

Com as mudanças no pacto
federativo, poderão ser transfe-
ridos a estados e municípios de
R$ 400 bilhões a R$ 500 bilhões
nos próximos 15 anos. A infor-
mação foi dada pelo ministro da
Economia, Paulo Guedes, que
acompanhou o presidente Jair
Bolsonaro ao Congresso Naci-
onal para a entrega de um paco-
te com três propostas de emen-
da à Constituição (PEC) que tra-
tam de reformas econômicas
que atingem os governos locais.

Durante a cerimônia, reali-
zada no gabinete da presidência
do Senado, Bolsonaro disse que,
após a reforma, os recursos de-
verão chegar aonde o povo está,
para políticas públicas em saú-
de, educação, saneamento e se-
gurança. “Eles, lá embaixo, nos
estados e municípios, decidirão
o que fazer melhor do que mui-
to de nós, porque eles vivem os
problemas do dia a dia na sua
base”, disse o presidente. “Nós
gostaríamos, sim, de continuar
recebendo a visita de prefeitos
e governadores, mas a título de
visita apenas e não para vir nos
pedir algo orçamentário. Isso
[recursos] já está garantido nes-
sa emenda à Constituição.”

Além da PEC do Novo Pac-
to Federativo, foram entregues
ao presidente do Senado, Davi
Alcolumbre (DEM-AP), a PEC
da Emergência Fiscal, ou PEC
dos Gatilhos, que define gatilhos
automáticos de contenção dos
gastos públicos em caso de cri-
se financeira na União, estados
e municípios, e a PEC dos Fun-
dos, que revê a vinculação de
receitas com 281 fundos públi-
cos em vigor atualmente.

O ministro Paulo Guedes
explicou que o objetivo é mo-

dernizar o Estado brasileiro para
fazer as políticas públicas de
forma descentralizada, garantin-
do as receitas. “O pacto tem vá-
rias dimensões, tem a consoli-
dação de uma cultura fiscal, cul-
tura de austeridade e sustentabi-
lidade financeira. Na verdade,
nós vamos garantir finanças só-
lidas para a República brasilei-
ra. Ao mesmo tempo, estamos
descentralizando recursos para
estados e municípios de forma
a fortalecer a federação brasilei-
ra. As outras dimensões são au-
xiliares como a reforma admi-
nistrativa, como o estado de
emergência fiscal, como as pri-
vatizações”, explicou.

Bolsonaro, os ministros e as-
sessores fizeram a pé o caminho
entre o Palácio do Planalto e o
Senado Federal. Após a entrega
dos projetos, o presidente passou
rapidamente pelo plenário da Câ-
mara dos Deputados e, também a
pé, retornou à sede do Executivo.

Tramitação
Como as propostas do pacto

federativo estão, há meses, sen-

do debatidas entre a equipe eco-
nômica e os líderes partidários,
para que comecem a tramitar
pelo Senado, o governo abriu
mão da autoria do texto. As pro-
postas serão apresentadas pelo
líder do governo no Senado, Fer-
nando Bezerra Coelho (MDB-
PE), e pelo líder do governo no
Congresso, senador Eduardo
Gomes (MDB-TO).

“Não se faz descentralização
dos recursos apenas com a von-
tade do Parlamento. O Parla-
mento sempre desejou isso, mas
o fato concreto é que o governo
compreendeu a mensagem”, dis-
se o presidente do Senado, Davi
Alcolumbre (DEM-AP). O sena-
dor ressaltou que, ao longo das
últimas décadas, a centralização
de recursos no governo central
impediu o desenvolvimento de
muitas regiões do país, especi-
almente do Norte e do Nordes-
te, mas que agora esta é uma ban-
deira do atual governo.

“Quando o presidente da Re-
pública traz propostas como
essa de descentralização de re-

cursos, e quando o Parlamento
vota um tema como cessão one-
rosa, que também divide recur-
sos da exploração do excedente
do petróleo para estados e mu-
nicípios, são gestos concretos
do compromisso e do discurso
assegurado pelo governo desde
o primeiro dia com a descentra-
lização”, acrescentou o presi-
dente do Senado.

Sobre o calendário para trami-
tação das PECs, Alcolumbre dis-
se que deverá ser definido nesta
quarta-feira (6) em uma reunião
na qual espera contar com a parti-
cipação dos 81 senadores “para
recepcionar oficialmente as três
propostas”. A expectativa do go-
verno é que o pacto seja aprovado
até meados do ano que vem.

Previdência
Davi Alcolumbre destacou o

trabalho do Senado este ano e
lembrou que nesta quarta-feira
deve ser votada na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) da
Casa a PEC paralela à reforma
da Previdência, que estende as
regras para estados e municípi-
os. “Foi uma luta do Senado a
inclusão desse tema na nova
emenda constitucional. “

O ministro Paulo Guedes
agradeceu ao Senado pelo enca-
minhamento da PEC paralela e
disse que essa proposta também
atende ao espírito de fortaleci-
mento da federação. “É melhor
uma reforma onde a União tem
R$ 800 bilhões [de economia] e
os estados e municípios estão
dentro e fortalecidos, do que
uma de R$ 1 trilhão, onde esta-
dos e municípios estão fora”,
disse Guedes, ao comentar as
previsões inicial e final de eco-
nomia da União com a reforma
da Previdência. (Agencia Brasil)

Décimo terceiro deve injetar R$ 214 bi
na economia do país, diz Dieese

O pagamento do décimo ter-
ceiro salário deverá injetar na
economia brasileira, até dezem-
bro, R$ 214,6 bilhões, de acor-
do com estimativa divulgada na
terça-feira (5) pelo Departamen-
to Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Di-
eese). Aproximadamente 81 mi-
lhões de brasileiros serão bene-
ficiados com rendimento adici-
onal, em média, de R$ 2.451.

Têm direito a receber o sa-
lário extra os trabalhadores do
mercado formal, inclusive em-

pregados domésticos, os bene-
ficiários da Previdência Social
e os aposentados e beneficiári-
os de pensão da União e dos es-
tados e municípios. Em sua es-
timativa, o Dieese não leva em
conta os trabalhadores autôno-
mos, assalariados sem carteira
ou quem recebe algum tipo de
abono de fim de ano.

Do total estimado de R$ 214
bilhões, cerca de R$ 147 bilhões
(68% do total), vão ser destina-
dos aos empregados formaliza-
dos, incluindo os trabalhadores

domésticos. Aposentados e pen-
sionistas vão receber R$ 67,7
bilhões (32%).

Entre os 81 milhões de bra-
sileiros que devem receber o
décimo terceiro salário, 49 mi-
lhões (61% do total) são traba-
lhadores no mercado formal. Os
demais (39%) são aposentados
ou pensionistas da Previdência,
aposentados e beneficiários de
pensão da União (Regime Pró-
prio), de estados e municípios.
Segundo os dados do Dieese, o
volume de pessoas do mercado

formal que receberão o décimo
terceiro salário este ano aumen-
tou em torno de 1% na compa-
ração com os números de 2018.

O maior valor médio para o
décimo terceiro salário deverá
ser pago no Distrito Federal (R$
4.558) e os menores, no Mara-
nhão e no Piauí (R$ 1.651 e R$
1.647, respectivamente). De
acordo com o Dieese, as médi-
as não incluem o pessoal apo-
sentado pelo Regime Próprio
dos estados e dos municípios.
(Agencia Brasil)

PEC propõe que benefícios fiscais
sejam reavaliados a cada quatro anos

Previstos para chegarem a
R$ 330,6 bilhões no próximo
ano , os benefícios tributários
serão reavaliados a cada quatro
anos, segundo a proposta de
emenda à Constituição (PEC) do
pacto federativo, entregue na
terça-feira (5) pelo governo ao
Senado. A partir de 2026, as re-
núncias não poderão ultrapassar
2% do Produto Interno Bruto
(PIB, soma das riquezas produ-
zidas).

De acordo com a PEC, caso
os incentivos tributários conti-
nuem acima do teto em 2026,
não poderá haver concessão,
ampliação ou renovação de be-
nefício tributário. A PEC tam-
bém pretende determinar que
leis e decisões judiciais que cri-
em despesas só tenham eficácia
quando houver previsão no Or-
çamento. Atualmente, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) tem
o poder de impor derrotas à

União sem que haja recursos dis-
poníveis.

BNDES
Outra proposta da PEC pre-

vê a diminuição de 40% para
14% da parcela do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)
repassada ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). Formado pela
arrecadação do Programa de In-
tegração Social (PIS) e do Pro-
grama de Formação do Patrimô-
nio do Servidor Público (Pasep),
o FAT atualmente destina 40% ao
banco de fomento e 60% para
cursos de capacitação profissi-
onal e o pagamento do seguro
desemprego e do abono salari-
al.

Autonomia
A proposta do pacto federa-

tivo aumenta a autonomia de es-
tados e municípios. A PEC pre-
vê a transferência de royalties e
participações especiais (do pe-

tróleo e dos demais minérios) a
todos os estados e municípios.
Atualmente, somente os recur-
sos do Fundo Social do Pré-Sal
são compartilhados em todo o
país. Os recursos da exploração
do petróleo na camada pós-sal
são distribuídos somente às zo-
nas produtoras. Os estados e os
municípios também passarão a
receber toda a arrecadação do
salário-educação e terão liber-
dade para definirem o uso dos
recursos.

No entanto, segundo o Mi-
nistério da Economia, os gover-
nos locais terão a responsabili-
dade aumentada. A partir de
2026, a União ficará proibida de
socorrer entes em dificuldades
fiscais e financeiras. Até lá, os
estados contarão com o Plano
de Promoção do Equilíbrio Fis-
cal (PEF), em tramitação na Câ-
mara dos Deputados, e com o
Regime de Recuperação Fiscal,

disponível para os estados com
alto endividamento e já execu-
tado pelo estado do Rio de Ja-
neiro.

Restrições
Também a partir de 2026, o

Tesouro Nacional só dará garan-
tias às operações de estados e
municípios com organismos in-
ternacionais. Empréstimos com
bancos nacionais deixarão de ter
a garantia da União. Pela propos-
ta, o governo federal deixará de
dar crédito para que os entes lo-
cais paguem precatórios (dívidas
com pagamento ordenado pela
Justiça em decisão final).

As operações de crédito en-
tre entes da federação ficariam
proibidas, diretamente ou por
meio de fundo, autarquia, funda-
ção ou estatal. Dessa forma, a
União deixaria de emprestar
para estados e municípios ou
estados deixariam de emprestar
a municípios. (Agencia Brasil)

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Soci-
al (BNDES) vai antecipar o pa-
gamento ao Tesouro Nacional de
mais R$ 30 bilhões de emprés-
timos que recebeu da União. A
expectativa é que o pagamento
ocorra ainda neste mês de no-
vembro.

Com esse pré-pagamento, o
BNDES atinge um total de R$
123 bilhões devolvidos à União
este ano, dentro da meta acor-
dada com o governo para 2019.
De acordo com o banco, o ser-
viço contratual antes das liqui-

BNDES antecipará
pagamento de

R$ 30 bilhões à União
dações antecipadas era estima-
do em R$ 26 bilhões mas, com
a amortização antecipada, hou-
ve redução de cerca de R$ 3 bi-
lhões.

O banco esclareceu também
que o valor devolvido ao Tesou-
ro não compromete os desem-
bolsos programados pela insti-
tuição para este ano. A liquida-
ção de R$ 30 bilhões foi apro-
vada pela diretoria do BNDES
em 31 de outubro passado e pelo
Conselho de Administração na
segunda-feira (4). (Agencia Bra-
sil)

Uma das propostas de emen-
da à Constituição (PEC) entre-
gues na terça-feira (5) pelo go-
verno ao Senado propõe a utili-
zação de cerca de R$ 220 bi-
lhões em 281 fundos públicos
para o abatimento da dívida pú-
blica. Apenas o dinheiro parado
nos fundos seria destinado ao
pagamento da dívida do governo.
Os novos recursos teriam desti-
nação diferente.

Pela PEC, os novos recursos
que entrarem nos fundos serão
destinados prioritariamente aos

PEC propõe usar R$ 220 bi de fundos
para abater dívida pública

programas de erradicação da
pobreza e de reconstrução naci-
onal. O governo propõe a extin-
ção da maioria dos fundos no fim
do segundo ano subsequente à
aprovação da PEC. E futuros
fundos públicos só poderiam ser
criados por meio de lei comple-
mentar.

A proposta afetaria fundos
como o de Desenvolvimento do
Ensino Profissional Marítimo, o
Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações
(Fust), o Fundo Especial de Trei-

namento e Desenvolvimento e o
Fundo de Garantia para a Promo-
ção da Competitividade.

Segundo o Ministério da
Economia, os fundos públicos
atuais enfrentam uma série de
problemas. O Congresso Naci-
onal, ressaltou a pasta, não tem
o poder de decidir como usar o
dinheiro dos fundos. O dinheiro
parado não pode ser usado em
áreas de que a sociedade preci-
sa, atrapalha a gestão da dívida
pública (ao não ser usado para o
pagamento de juros), tira a fle-

xibilidade dos orçamentos e en-
gessa a gestão de estados e mu-
nicípios.

Em 2018, a União gastou R$
379 bilhões no pagamento de ju-
ros da dívida pública. Em janeiro
de 2016, ressaltou o Ministério
da Economia, a conta chegou a
R$ 540 bilhões no acumulado de
12 meses. Segundo a pasta, o di-
nheiro parado nos fundos, ao ser
usado para abater a dívida, dimi-
nui o esforço da sociedade para
controlar o endividamento do
governo. (Agencia Brasil)
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Data do leilão: 06/11/2019 - A partir das 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula JCESP 428 estabelecido a Rua Araci,
162, COLINAS DE INHANDJARA, Itupeva/SP, telefone 11932854559, faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do FIDUCIAL DIST. TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS LTDA , venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e
Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/
70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à 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:A01971 - CONTRATO: 103574167960-2 - EMPRESA GESTORA  DE ATIVOS -
EMGEA - AGENCIA: 0357 - TABOAO DA SERRA
CELSO CRUZ LOMBARDI, Brasileiro(A), Comerciante, CPF 085.823.608-78, CI
3.045.279/SP, Casado(a) com NEIDE TRIGNANI CRUZ, Brasileiro(A), Comerciante,
CPF 274.852.378-45 CI: 7.759.923-8/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento nº 53, localizado no 5º andar do Edifício
Edimburgo (Bloco 5), integrante do empreendimento imobiliário denominado Condomínio
Grã-Bretanha, situado na Rua Eulo Maroni, 170, cabendo-lhe o direito a uma vaga para
veículo de passeio, de forma indeterminada, sem auxílio de manobrista, com todas as
suas instalações, benfeitorias e acessórios.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 16.303,70
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 311.000,00

SÃO PAULO, 09/10/2019
ARY ANDRE NETO

17 - 22/10 - 06/11/2019

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP

Data do leilão: 06/11/2019 - A p artir das: 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP
ARY ANDRÉ 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 :B37479 - CONTRATO: 1407441592587 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - AGENCIA: 4074 - MANDAQUI
MARIA JULIA DE MELO, Brasileiro(A), Gerente comercial, CPF 050.900.508-05, CI
15.948.427-3 SSP/SP, Solteiro(a)(A) e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: ap artamento Nº 11, localizado no 11º Andar ou 13º Pavimento
do “Edifício Lisboa” - Bloco A, Parte Integrante Do Condomínio Brasil 500 - Fase I,
Situado À Avenida Judith Zumkeller, Nº 488, Jardim Dona Amélia, 8º Subdistrito -
Santana, São Paulo/SP, cabendo-lhe o direito de utilizar uma vaga individual e
indeterminada, para estacionamento de um veículo de passeio, localizada na garagem
do subsolo ou 1º pavimento, andar térreo ou 2º pavimento do condomínio, sujeito a
autuação de manobrista, com todas suas instalações, benfeitorias e acessórios.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 359.998,10
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 310.000,00

ITUPEVA, 17/10/2019
ARY ANDRÉ NETO

22 - 31/10 - 06/11/2019

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: 8.0252.0029.783-9 - SED: 30720/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PIRATINI
DEVEDOR(ES): IDINALDO VIEIRA DE MORAIS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR,
CHAPEIRO, RG 15.278.543-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.400.268-03 e
MARLI DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, DO LAR, RG 35.555.327-2-
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 675.770.759-49. Imóvel sito à: ESTRADA DAS
LAGRIMAS, Nº 1234, NA VILA SACOMÃ, 18º SUBDISTRITO IPIRANGA SÃO PAULO/
SP. Descrição: Uma casa e seu respectivo terreno medindo 5,00m de frente para a
referida Estrada, por 24,00m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos
fundos a largura da frente, confrontando do lado direito de quem da rua olha o terreno
com Nelson Matias, do lado esquerdo com terreno de Rosário Valero Escuriada, e nos
fundos com Miguel Segabinazzi e sua mulher, distando 54,00m da esquina da Rua
Souza Coutinho.

São Paulo, 06/11/2019.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial
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Ministra avalia que mercado dos EUA
voltará a comprar carne brasileira

A ministra da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Te-
reza Cristina, disse na terça-fei-
ra (5) acreditar na reabertura do
mercado norte-americano para a
carne brasileira, vetada por aque-
le país desde o início da Opera-
ção Carne Fraca, em 2017.

Tereza Cristina tem uma via-
gem marcada para os EUA no
próximo dia 17, onde deverá se
encontrar com secretário de

Agricultura norte-americano,
Sonny Perdue. “Eles querem
apenas rever alguns pontos, a
exemplo do que nós, no Brasil,
fazemos com outros países. Os
EUA são um excelente mercado
e vamos reabrir sim esse merca-
do. Agora vamos ver o dever de
casa que temos de fazer’, disse
a ministra após participar do 1º
Congresso Brasileiro de Gesto-
res da Agropecuária, em Brasí-

lia.
A ministra, no entanto, se diz

“decepcionada” com as dificul-
dades impostas pelo governo
dos Estados Unidos. “Achei
que a gente já tinha cumprido
todas as etapas. Mas isso é mer-
cado internacional e é assim que
funciona. Quem manda é quem
está comprando. Então vamos lá
para ver o que pode ser feito ou
revisto”.

Tereza Cristina vê, na aber-
tura do mercado chinês para car-
nes e miúdos brasileiros, uma
boa oportunidade para o país
compensar a perda de mercado
nos EUA. “Temos certeza de
que boas coisas acontecerão
ainda neste ano”, disse, referin-
do-se à habilitação de algumas
plantas brasileiras para a expor-
tação de miúdos à China. “Isso
é uma coisa muito boa. Traba-
lhamos nisso desde maio. Ago-
ra vai se concretizar”.

Segurança alimentar
Coordenador da Frente Par-

lamentar da Agropecuária, o de-
putado Alceu Moreira (MDB-
RS) disse que, tanto os EUA
como a Europa, poderão ter pro-

blemas, em especial de segurança
alimentar, caso continuem a fazer
“jogo duro” com os produtos agro-
pecuários brasileiros.

Assistência técnica
Ainda durante o congresso de

gestores da agropecuária, Tereza
Cristina reiterou o interesse do
governo em ampliar a assistência
técnica a pequenos produtores.
Segundo ela, o ano de 2019 teve
como desafio o de planejar e orga-
nizar a forma como essa assistên-
cia será dada em 2020.

“Será meu maior desafio à fren-
te do ministério no ano que vem.
Temos uma obrigação com nossos
pequenos produtores. Precisamos
fazer assistência técnica. Já temos
um programa para 100 mil peque-
nos produtores no Nordeste bra-
sileiro: o Agronordeste, que está
saindo do papel”, disse. “E temos
mais de 1 milhão que poderemos
colocar urgentemente nessa linha
de produção mais organizada. Não
queremos agricultor abandonando
sua propriedade para morar na pe-
riferia e ter um subemprego nas
grandes cidades”. (Agencia Brasil)

Ministra Tereza Cristina
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Municípios com menos de 5
mil habitantes e arrecadação
própria inferior a 10% da receita
total serão incorporados pelo
município vizinho. O ponto
consta da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) do Pacto
Federativo, enviada na terça-fei-
ra (5) pelo governo ao Senado.

Segundo o secretário espe-
cial de Fazenda, Waldery Rodri-
gues, 1.254 municípios atendem
às duas condições (poucos ha-
bitantes e baixa arrecadação). A
incorporação valerá a partir de
2026, e caberá a uma lei comple-
mentar definir qual município
vizinho absorverá a prefeitura
deficitária.

A PEC também estende as
regras da execução do Orçamen-
to federal aos estados e municí-
pios. A regra de ouro (teto de
endividamento público) e o teto
de gastos seriam estendidos aos
governos locais.

As prefeituras e os gover-
nos estaduais também poderão
contingenciar (bloquear) parte
dos Orçamentos dos Poderes
Legislativo, Judiciário e do Mi-

Governo propõe extinção
de municípios com

dificuldade de arrecadação
nistério Público locais. Atual-
mente, somente a União pode
contingenciar verbas de todos
os Poderes. Os governos lo-
cais só conseguem bloquear re-
cursos do Poder Executivo.

Segundo o Ministério da
Economia, a PEC do Pacto Fe-
derativo acabará com a disputa
judicial em torno da Lei Kandir,
ao estender a transferência de
royalties e participação especi-
al do petróleo para todos os
estados e municípios. Hoje, os
estados negociam com a União
todos os anos os repasses da
Lei Kandir, que prevê que o go-
verno federal deve compensar
a desoneração de Imposto so-
bre a Circulação de Mercadori-
as e Serviços (ICMS) para mer-
cadorias primárias e semielabo-
radas.

A PEC também proíbe que
estados e municípios se apro-
priem de recursos de fundos
de pensão e depósitos judici-
ais de ações entre particulares
para pagarem despesas.
(Agencia Brasil)

Comunidade internacional voltou
a confiar no Brasil, diz Bolsonaro

www.jornalodiasp.com.br
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O presidente Jair Bolsonaro
reuniu na terça-feira (5) seus mi-
nistros para uma cerimônia, no
Palácio do Planalto, que marca
os 300 dias de seu governo. No
evento, foram divulgados dados
como a criação de 761 mil novos
postos formais de trabalho, nos
últimos nove meses. Outro des-
taque foi a redução da violên-
cia. Segundo o governo, o nú-
mero de estupros caiu 12% e o
de homicídios teve redução de
22%.

Durante a cerimônia, Bolso-
naro assinou uma medida provi-
sória que tira o monopólio da
Casa da Moeda para fabricação
de papel-moeda e passaporte.
Ele também assinou um projeto
de lei que trata da privatização
da Eletrobras.

Ao discursar, Bolsonaro dis-
se que não há mais desconfian-
ça da comunidade internacional
no Brasil. “É duro você ser rece-
bido em outros países com o
manto da desconfiança e isso
acabou. O príncipe herdeiro da
Arábia me disse que não volta-
ríamos de mão abanando para o
Brasil. No dia seguinte, o minis-
tro [da Casa Civil], Onyx [Loren-
zoni], anunciou o investimento
no Brasil US$ 10 bilhões”.

Em seguida, o presidente afir-
mou que tem total confiança em
seus ministros. “Eu confio nos
meus 22 ministros. De vez em
quando tem alguma fofoca, ou
intriga ou fuxico, mas interna-
mente sabemos o que está acon-
tecendo”.

Pacto federativo

Em seu discurso, o ministro
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni,
destacou a proposta do gover-
no ao pacto federativo. Loren-
zoni afirmou que o governo fe-
deral irá repassar a estados e
municípios mais de R$ 450 bi-
lhões nos próximos anos.

“Hoje é uma data histórica.
O governo, Câmara e Senado
passam a discutir o pacto fede-
rativo. Chega de prefeito andan-
do com pires na mão. Nos próxi-
mos anos serão transferidos
mais de R$ 450 bilhões para es-
tados e municípios”. A propos-
ta do pacto federativo foi entre-
gue  ao Congresso Nacional.

Em sua fala, o ministro rea-
firmou o respeito da comunida-
de internacional ao Brasil. “O
ministro [das Relações Exterio-
res] Ernesto [Araújo], junto com
o presidente, tem construído
uma relação com países desen-
volvidos. […] Assistimos no Ja-
pão, na China, nos Emirados
Árabes, no Catar e na Arábia
Saudita o respeito, a confiança
que os dignatários, os ministros
e os investidores têm pelo Bra-
sil”.

Investigação e imprensa
No discurso, Bolsonaro vol-

tou a comentar as investigações
sobre o assassinato da vereado-
ra Marielle Franco. Para ele, a
imprensa quer “colocar no seu
colo” a morte de Marielle por-
que um dos possíveis autores
do crime vive no mesmo condo-
mínio onde a família do presiden-
te tem uma casa, no Rio de Ja-
neiro. Bolsonaro reafirmou que

a sua presença em Brasília, à
época em que era deputado fe-
deral, pode ser comprovada pelo
registro em painel da Câmara dos
Deputados. “Não é uma impren-
sa que colabora com o Brasil.
Não satisfeita, diz agora que tem
um segundo porteiro. Mas o meu
dedo no painel de votação é mais
importante.”

Na semana passada, o Jor-
nal Nacional, da TV Globo noti-
ciou que, em depoimento à polí-
cia, um porteiro do condomínio
disse ter ligado, a pedido de Él-
cio Queiroz, suspeito da morte
da vereadora, para a casa da fa-
mília do presidente. Segundo a
reportagem, o porteiro contou
que “seu Jair” havia autorizado
a entrada do visitante. Segundo
o Ministério Público do Rio de
Janeiro, no entanto, o porteiro
mentiu sobre a ligação.

O presidente também defen-
deu o direito de seu filho Eduar-

do, que é deputado federal pelo PSL
de São Paulo, de expressar sua opi-
nião. “Na Câmara eu respondi a
mais de 30 processos [na Comissão
de Ética]. Espero que meu filho
Eduardo não entre nessa linha. Mas,
em todos os momentos, a Câmara
respeitou o sagrado direito de opi-
nião, seja ela qual for.”

Na semana passada, em entre-
vista, Eduardo afirmou que, se hou-
ver uma radicalização da esquerda
no país, poderia ser editado um
novo AI-5 no país. Criado no go-
verno militar, em 1968, o ato insti-
tucional fechou o Congresso Na-
cional e autorizou o presidente da
República a cassar mandatos de
parlamentares e suspender direitos
políticos dos cidadãos. Horas de-
pois, Eduardo Bolsonaro pediu
desculpas pela declaração. (Agen-
cia Brasil)

O ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Alexandre de
Moraes autorizou dois auditores
da Receita Federal a retornarem
aos cargos. Em agosto, os servi-
dores Luciano Francisco Castro
e Wilson Nelson da Silva foram
afastados pelo ministro, por meio
da decisão que suspendeu a in-
vestigação fiscal aberta pela Re-
ceita contra 133 contribuintes
para apurar suspeitas de irregu-
laridades fiscais.

A portaria que confirmou o
retorno dos auditores aos cargos
foi publicada na terça-feira(5) no
Diário Oficial da União (DOU). Na
decisão, Alexandre de Moraes
autorizou o retorno por entender
que os servidores foram ouvidos
no processo e não há mais moti-
vos para manutenção da decisão.

Em agosto, ao suspender a in-
vestigação, Moraes afirmou que
“há graves indícios de ilegalida-
des na investigação” e “direcio-
namento das apurações em an-
damento”, que era realizada pela
Equipe Especial de Fraudes

Ministro do STF
revoga afastamento de
auditores da Receita

(EEF), especializada na investi-
gação de autoridades, entre
elas, ministros da Corte.

Em fevereiro deste ano, a
Receita negou que o ministro
do STF Gilmar Mendes e sua
esposa, Guiomar Mendes, se-
jam investigados pelo órgão.
A manifestação foi divulgada
após a imprensa divulgar que
o casal seria citado em uma
apuração preliminar de “pos-
síveis fraudes de corrupção,
lavagem de dinheiro, oculta-
ção de patrimônio ou tráfico
de influência”. Reportagens
também afirmaram que a espo-
sa do ministro presidente do
STF, Dias Toffoli, Roberta
Rangel, também seria alvo do
Fisco.

O pedido de suspensão das
investigações foi assinado den-
tro do inquérito aberto por To-
ffoli para apurar notícias falsas
(fake news) e ofensas que te-
nham a Corte como alvo. (Agen-
cia Brasil)

Alarmes
Monitoramento 24hrs

Câmeras de Segurança
Pronta Resposta

Cerca Elétrica
Manutenção

Controle de acesso

Contato
(11) 3294.8920

(11) 94033.9915
godoyseguranca2015@gmail.com

Presidente Bolsonaro e ministros



EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP

Data do leilão: 06/11/2019 - A partir das: 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SAO PAULO/SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP, Telefone (11) 932854559, 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:B37487 - CONTRATO: 3181640522466 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - AGENCIA:
1816 - GRANJA JULIETA LEVI MARNO TAVEIROS, Brasileiro(A), CPF 073.941.408-
90, CI: 073.941.408-90 SSP/SP, Casado(a) com ROSIMEIRE GONCALVES TAVEIROS,
Brasileiro(A), CPF 046.229.258-42, CI: 16.492.682-3 - SSP/SP
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 44, tipo B, do 5º pavimento ou 4º andar do
Edificio Turquesa, integrante do Parque Residencial dos Ourives, situado a Avenida
dos Ourives, 480, na Saúde, São Paulo/SP, cabendo-lhe o direito de utilização de uma
vaga descoberta, para guarda de um veículo de passeio, em local indeterminado no
estacionamento, com todas as suas instalações, benfeitorias e acessórios.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 717.255,08
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 215.000,00

São Paulo, 18/10/2019
ARY ANDRÉ NETO

22 - 30/10/2019 - 06/11/2019

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP

Data do leilão: 06/11/2019 - A partir das: 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP, Telefone (11) 932854559 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: B49504 - CONTRATO: 302624055314-4 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - AGENCIA: 0262
JOSE LUIZ SANZONI, Brasileiro(a), Solteiro (a), Eletriciário, CPF 085.081.648-31, CI:
12778102 SSP/SP, e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 52, localizado no 5º andar ou 6º pavimento do
Edifício Camelia, do Condominio Parque Residencial Penha de França, com entrada
pela Rua São Florencio, 1500, 41º subdistrito Cangaíba, São Paulo/SP, cabendo-lhe
uma vaga indeterminada descoberta no estacionamento do edifício, com todas as
suas instalações, benfeitorias e acessórios.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 526.115,97
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 250.000,00

SÃO PAULO, 17/10/2019
ARY ANDRE NETO

21- 29/10 - 06/11/2019

������� ��� ����	
�� �� ����� ��� ��� ������ �������� ��� ��������������������������� ����� ���� �	
����� �
�
��
���������������������������������������������������� ��!�	�������������	"����#�$$��%���$$
�����&��'���
(�
����$����)���*�%�����������������������������%+��,�-�.-/�.//0��!0�!���!�1�����2����,�..��3�4�-5/0
.5���6	����� ���������!����������������"�����������������������������������##�������7��
�8	
����'�	'���9 ������!���	��������������������������6	�����'2:'�:��:�����������������������
�28��
�������$�����9 ����� ��6	��
������;�"�'�������6	���
����%<-4��=/>�//�� ������ 8?��$���$
���� 8	���
��$����9 ��'����?�
���������������;�"�'��������$���������$��'�9 �����2��7
������:��	�	2�����4.-���2�'
$�'�����;�"�'��������$	��������;�����;��$���	�
����7����?�
��������"��������'�
��$�'
��9@��������
���
��$�������0������:	��'��	"��� 
�$�������� ����2
���&�
�����'
�������	���#A�BC���;�����#A�(��;�������������
���'������9 ��;��;�������;����6	������;�������->�
����6	�� &�	
�?��;D�����$	������;�������;���������
����
�;�������� ���;������ E �� ����� $��������� �� �9 ��� �� �:	� ���?� $���
����� ������� $���� �'� 6	�� ���?� ��'���
$	�������;�$
�������?���;���������
�����;����F��������&
F�����;	2�
$������ &��'���� ��
��E������#��

������� ��� ����	
�� �� ����� ��� ��� ������ �������� ��� ��$�%%��������������������� ����� ���� �	
����� �
�
��
������5��������������������������������������������� ��!�	������������
������;���$
��%��
"	�����	�����
&��'�� �� (�
�� ��$�� ��)� ��*�%� ���� �D$
��� ��������� ���������� ��������� ������������ �!�1���� �,
4G-�-/3�G�/05��� �� ������ �������� ����������� "��������� �!�1���� �,� �=5��>>��./0.3�� 6	�� �F;�
�� ���
�	���� �� ���������� ��� ������������	
�� ��� ������������� &�� ������ �'� &�$�� �� �';����� �����
��#����	'��������������������8	
����;�������(�����������������	'��������� &�
�����'
�����
$
��9 ������D$
����'��	"���
"�������;����6	����'�->�
������&�	
�����4.�
����	;����'��
&����'�����2�����;�������

�$
�������������'����������-�>����D
"����!��$������
�
���E �������$������������9 ������:	����?�$���
����
�������$�����'�6	�����?���'����$	�������;�$
�������?���;���������
�����;����F��������&
F�����;	2�
$������&��'�
�� ��
��E������#���������;������������ $
������ ��!�	���� �����.����	�	2�����4.-G�

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1015526-16.2016.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Roseleine Belver 
dos Santos Ricci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rogério Santos Carneiro, CPF 332.856.673-20, que Menezes 
e Reblin-Advogados Reunidos, ação de Procedimento Comum para cobrança de R$ 10.364,14 (fls.88 dos 
autos), oriunda da prestação de serviços. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO por 
EDITAL, para que em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se 
verdadeiros os fatos alegados e condenação nas cominações pedidas, sendo-lhe nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 20 de setembro de 2019. 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS. PROC. Nº 1049979-41.2019.8.26.0100. O Dr. Carlos Eduardo Borges 
Fontacini, Juiz de Direito da 26ª Vara Cível Foro Central Cível/SP.FAZ SABER a Luiz José Fernandes, CPF nº 
213.089.001-63, que Chaochuan Chen, lhe move Ação MONITÓRIA, visando o valor de R$ 11.785,93, corrigido, 
comprovada por cheques prescritos, emitidos em 2016. Foi deferida citação do réu por edital, para que em 
15 dias, após os 20 dias supra, apresente resposta ao recurso de apelação interposto pelo autor contra 
sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 331, § 1 do CPC. Será o presente, afixado e 
publicado na forma da Lei. São Paulo, 08 de outubro de 2019.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 09 de outubro de 2019. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1039168-96.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho 
Queiroz, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) MARIA DAS DORES SANTANA SOUSA CARVALHO, CPF 117.673.338-
97, que Ensino Supletivo Aliado Ltda ajuizou ação de execução, para cobrança de R$2.502,73(dez/17), 
referente ao contrato de prestação de serviços assinado entre as partes. Estando a executada em lugar 
ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os 
honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias após 
o decurso do prazo do presente edital depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, 
com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de 
tantos bens quantos bastem para garantia da execução, nomeando-se curador especial em caso do silêncio. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

SERRAZUL S.A.
CNPJ/MF Nº 03.935.687/0001-45 - NIRE 333.0026604-6-Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os senhores acionistas da Serrazul S.A. (“Companhia”), con vo ca dos  para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser rea-
lizada no dia 22/11/2019, às 10h00, na sede da acionista Construcap CCPS En genharia e Comércio S.A., situada na Avenida 
Dra. Ruth Cardoso (antiga Avenida das Nações Unidas), Edifício Eldorado Business To wer, nº 8501, 32º andar, Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, para de liberar sobre a dissolução, liquidação e extinção da Companhia, tendo em vista sua inati-
vidade, a não realização de seu objeto social e a inexis tên cia de ativo ou passivo a realizar. Rio de Janeiro, 04 de novembro de 
2019. Roberto Ribeiro Capobianco - Presidente do Conselho de Admi nis tração.                                                               (05, 06 e 07)

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF Nº. 29.938.085/0001-35 - NIRE Nº. 35.300.514.611 - COMPANHIA FECHADA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 28 de outubro de 2019, às 09h00, na sede da Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô 
de São Paulo S.A. (“Companhia”), localizada na Estrada de Itapecerica, nº. 4.157, Bairro Capão Redondo, CEP: 05.858-
001, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. 
MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira e o Sr. Carlos Alberto Pinto Nogueira, 
como secretário. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do 
exercício social de 2019 (“Dividendos Intermediários”). 5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates e 
discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 18 do Estatuto 
Social da Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2019, 
aprovaram a distribuição de Dividendos Intermediários no valor total de R$ 41.944.439,03 (quarenta e um milhões, 
novecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e três centavos), correspondentes a 
R$ 0,47128583180 por ação, à conta de parte dos lucros apurados entre 1º de janeiro de 2019 e 30 de setembro de 2019, 
conforme balanço apresentado e arquivado na sede da Companhia. Os dividendos acima serão pagos no dia 29 de 
outubro de 2019, com base na composição acionária da Companhia da presente data. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por 
todos os presentes. São Paulo/SP, 28 de outubro de 2019. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da 
Mesa e, Carlos Alberto Pinto Nogueira, Secretário. Conselheiros: (1) Luís Augusto Valença de Oliveira; (2) Luciano José 
Porto Fernandes; (3) Roberto Vollmer Labarthe; (4) Christiano Aquilles Gramlich das Neves; e (5) Sérgio Luiz Pereira de 
Macedo. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de 
Administração nº. 01, às folhas 38 e 39. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa, Carlos Alberto Pinto 
Nogueira - Secretário. JUCESP nº 569.399/19-1 em 01.11.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Marquise Ibirapuera Empreendimentos Ltda.
CNPJ/ME nº 09.080.215/0001-34 - NIRE 35.221.667.520

Ata de Reunião das Sócias realizada em 02 de outubro de 2019
Aos 02/10/2019, às 09h., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Marcos Mariz de Oliveira Yunes e Secretário: Marcelo Mariz de 
Oliveira Yunes. Deliberações Unânimes:  (a) autorizar a redução do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, atualmente 
de R$ 232.673,25, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, para R$ 2.673,25 sendo, portanto, uma redução de 
R$ 230.000,00, com o cancelamento de 23.000.000 quotas da Sociedade, e a restituição às Sócias na proporção de sua participação 
no capital social. Nada mais.

Yuny Incorporadora S.A.
CNPJ/ME 01.490.046/0001-07 - NIRE 35.300.334.566

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02/10/2019
Aos 02/10/2019, às 09h., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Marcos Mariz de Oliveira Yunes e Secretário: Marcelo Mariz de 
Oliveira Yunes. Deliberações Unânimes: 1. A redução do capital social da Companhia no valor de R$ 50.000.000,00, por julgá-lo excessivo 
às atividades desenvolvidas pela Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei das S.A., passando o capital social da Companhia de R$ 
131.363.540,44, para R$ 81.363.540,44, sem o cancelamento de ações e com a restituição aos acionistas, na proporção da participação 
detida por cada acionista no capital social da Companhia ou compensados com eventuais dívidas que a Companhia detenha contra os 
acionistas, respectivamente.  Nada mais.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1010211-84.2014.8.26.0003. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro
Regional do Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a).
Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a ANGELA APARECIDA DA SILVA, CPF
111.633.208-62, que lhe foi propost a uma ação de
Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária, por
parte de Banco Itaucard S/A, relativa ao veículo marca
Ford, modelo KA Flex, cor preta, ano/modelo 2009/
2009, placa EJI 3631, chassi 9BFZK53A89B134300,
apreendido em 18.11.2015, haja vista o
inadimplemento da cédula de crédito bancário nº
30410-23627706. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para, no prazo de 05 dias, pagar a
integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo
de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o
decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 08 de abril de 2019.        05 e 06.11
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3258-0273

Governo completa 300 dias e
comemora investimentos

Nacional
Jornal O DIA SP

São Paulo, quarta-feira, 6 de novembro de 2019 Página 5

Ao completar 300 dias de go-
verno, o presidente Jair Bolsona-
ro fez um balanço das últimas via-
gens e comemorou, na terça-feira
(5), no Palácio do Planalto, os no-
vos investimentos no país. O go-
verno apresentou também novas
propostas de reformas para pro-
mover a eficiência do Estado e
impulsionar a economia e a gera-
ção de empregos.

Depois da aprovação da nova
Previdência, o governo quer se
concentrar na reforma do pacto
federativo, para equilibrar o orça-
mento de todos os entes federa-
dos. Em entrevista na semana pas-
sada, Bolsonaro afirmou que deve
levar a proposta pessoalmente ao
Congresso e que espera consen-
so no Parlamento para a provação
do texto. A revisão do pacto fede-

rativo pretende dar mais dinheiro
para estados e municípios, além de
desvincular e desindexar o Orça-
mento da União.

A reforma administrativa tam-
bém está no radar da equipe eco-
nômica. Uma das medidas do go-
verno deve ser a redução do nú-
mero de cargos intermediários e
mudança na estabilidade de no-
vos concursados para o serviço
público. Os atuais servidores e os
de carreiras típicas de Estado, en-
tretanto, devem manter a estabili-
dade. Atualmente, todos os ser-
vidores públicos estatutários têm
direito à estabilidade no cargo
após três anos de atividade.

O presidente Jair Bolsonaro se
preocupa ainda com a alta carga
tributária no país, que, segundo
ele, encarece a cadeia produtiva e

é um entrave à competitividade
dos produtos brasileiros para ex-
portação. A primeira parte do pro-
jeto de reforma tributária que será
encaminhado ao Legislativo deve
tratar da simplificação do PIS/Co-
fins.

Viagens
A criação de empregos no país

já totaliza 761.776 de janeiro a se-
tembro, 6% a mais que no mesmo
período do ano passado. Para
Bolsonaro, o saldo positivo é um
sinal de recuperação da economia
e confiança dos investidores no
país.

O presidente comemora ainda
os acordos bilaterais e investimen-
tos anunciados durante sua última
viagem à Ásia e ao Oriente Médio.
Durante dez dias, ele passou por
cinco países apresentando as refor-

mas que o governo brasileiro está
empreendendo na área econômica
e as oportunidades no país.

O grupo Mubadala, um dos
dois grandes fundos soberanos
dos Emirados Árabes Unidos,
anunciou mais investimentos no
Brasil, assim como o Fundo de In-
vestimento Público saudita (PIF),
que pretende desenvolver proje-
tos da ordem de US$ 10 bilhões.
Com esses recursos, o governo
brasileiro quer impulsionar os pro-
jetos de infraestrutura e de con-
cessões e privatizações do Pro-
grama de Parcerias de Investimen-
tos (PPI). De acordo com Bolso-
naro, o Brasil já recebeu US$ 28
bilhões em investimentos estran-
geiros nos primeiros seis meses
de 2019. (Agencia Brasil)

Paulo Guedes diz que reformas visam
transformar Estado brasileiro

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, declarou na terça-feira
(5) que as propostas de reforma
apresentadas pelo governo fede-
ral têm por objetivo transformar o
Estado brasileiro, conformando
um novo pacto federativo e crian-
do o que chamou de “uma cultura
de responsabilidade fiscal”.

O titular e a equipe da pasta
explicaram o pacote de mudanças
a jornalistas na tarde de terça-fei-
ra (5), após entregá-lo ao presi-
dente do Senado Federal, Davi
Alcolumbre, pela manhã. O paco-
te, apelidado pelo Executivo de
“Plano Mais Brasil”, é formado por
cinco Propostas de Emenda à
Constituição (PECs) e um Projeto
de Lei.

As reformas, que Paulo Guedes
definiu como “pacotes”, atingem a
organização do Estado e do servi-
ço público; alteram regras e obriga-
ções relacionadas ao orçamento
público e reconfigura as formas de
repartição de recursos entre União,
estados e municípios.

“O pacto federativo é como se
fosse um livro com vários capítu-
los. Ele é grande acordo político
para complementar uma transição
incompleta. Saímos de ordem fe-
chada com estado aparelhado
para fazer infraestrutura e fomos
para democracia que tem legítimas
aspirações, mas o meio não é efi-
ciente”, explicou.

Ele destacou que o pacto está
assentado no que chamou de
novo “marco institucional da res-
ponsabilidade fiscal”. Uma das
propostas cria o Conselho Fiscal

da República, formado por repre-
sentantes do Executivo, Câmara,
Senado, TCU, STF e associação
dos tribunais de contas dos esta-
dos.

O colegiado se reuniria a cada
três meses para avaliar a situação
fiscal do país, identificando o que
o ministro chamou de desequilí-
brios e discutindo medidas para
lidar com elas. “Todos os pode-
res que têm a capacidade de man-
ter ou desestabilizar o equilíbrio
fiscal da República se reúnem a
cada três meses para exame, mo-
nitoramento e considerações so-
bre a situação fiscal dos entes fe-
derativos”, argumentou.

Mudanças no serviço público
Além do pacto federativo, os

pacotes anunciados preveem al-
terações profundas na estrutura
do serviço público e na regra dos
servidores. Em caso de estado de
emergência fiscal decretado, ha-
veria limitações em pagamentos
aos servidores, concessão de re-
ajustes, progressões automáticas,
reestruturação de carreiras, novos
concursos e em verbas indeniza-
tórias.

O estado de emergência fiscal
também permitiria aos governan-
tes reduzir a jornada de servido-
res públicos em até 25%, com ajus-
te correspondente na remunera-
ção. Outras alterações, como no-
vas formas de contratação, estru-
tura de carreiras e salários iniciais
serão anunciadas amanhã pela
equipe econômica, mas foram
abordados por Guedes.

“Quem entrar, entra com salá-

rio mais baixo, compatível com a
iniciativa privada. São trezentas e
tantas carreiras, vão ser reduzidas
para 20 a 30. Tem que ter também
o período de servir para ser sele-
cionado”, adiantou. Ele acrescen-
tou que a proposta vai vetar a fili-
ação partidária de servidores para
que seja garantida a estabilidade.

Privatizações
O titular da Economia elencou

como um dos “capítulos” do “li-
vro” do pacto federativo uma nova
legislação com a flexibilização das
regras para que o Executivo pos-
sa promover a privatização de
empresas estatais. Guedes relatou
que a venda dessas companhias
públicas foi iniciado mas que o
Executivo não teria tempo sufici-
ente para se desfazer das estrutu-
ras que deseja.

Assim, a proposta prevê no-
vas regras para viabilizar uma tra-
mitação rápida. “No ritmo conven-
cional, as privatizações levavam
2,6 anos. É tempo demais, acaba o
governo e não consegue fazer. Se
existe uma aliança política de cen-
tro-direita, ela tem que trabalhar
nisso e criar um ‘fast-track’ (termo
em inglês utilizado por Guedes
para designar esse andamento
acelerado dos processos)”.

Tramitação
Guedes comentou que a for-

mulação do pacote contou com a
participação dos presidentes da
Câmara, Rodrigo Maia, do Sena-
do, Davi Alcolumbre, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), Dias
Toffoli, e do Tribunal de Contas
da União (TCU), José Múcio

Monteiro.
“Ao contrário do que ocorreu

na reforma da previdência, se por
um lado havia ambiente mais ma-
duro houve enfrentamentos, os
líderes na Câmara e no Senado nos
ajudaram a calibrar as propostas.
Estamos construindo juntos uma
agenda para a transformação do
Estado brasileiro”, ressaltou o
ministro.

Ele acrescentou que vê um
“clima extraordinário” no Con-
gresso para o avanço das propos-
tas. Assim como houve articula-
ção na elaboração dos projetos,
houve interlocução sobre a trami-
tação, que seguirá caminhos dis-
tintos.

A PEC do Pacto Federativo foi
encaminhada ao Senado, assim
como a da Desvinculação dos
Fundos e da Emergência Fiscal. A
quarta é a da Reforma Adminis-
trativa e vai para a Câmara. A Re-
forma Tributária será examinada
por uma comissão mista. Já o Pro-
jeto de Lei das Privatizações será
repassada para avaliação pela
Câmara.

“Acho que a administrativa
está em ponto de bala. A dos fun-
dos é um pouco mais complexa.
Eu não arriscaria prazos. Prefiro
que conversemos sobre tudo
isso, mais do que soltar uma a
conta gotas e depois mandar ou-
tra”, complementou. (Agencia
Brasil)

Limites mínimos de
saúde e educação

serão fundidos
Os limites mínimos estabe-

lecidos para a saúde e a educa-
ção serão fundidos, de forma a
permitir que o gestor compense
o gasto de uma área na outra. A
mudança consta da proposta de
emenda à Constituição (PEC) do
Pacto Federativo, enviada na
terça-feira (5) pelo governo ao
Senado.

Segundo o secretário de Or-
çamento Federal do Ministério
da Economia, George Soares, os
valores financeiros, não os per-
centuais, dos gastos mínimos
em saúde e educação serão so-
mados para definir o piso. Isso
porque os dois mínimos são cal-
culados sobre bases diferentes.

O mínimo constitucional
para a saúde é calculado com
base em um percentual da re-
ceita corrente líquida. O mínimo
para a educação é definido com
base em uma parcela da receita
líquida de transferência.

O secretário especial de Fa-
zenda do Ministério da Econo-
mia, Waldery Rodrigues, escla-
receu que o governo concor-
dou em retirar da PEC do Pacto
Federativo a autorização para
que os gastos com aposenta-
dorias e pensões nas duas áre-
as sejam incluídos nos limites.
A mudança, na prática, abriria
espaço para os entes públicos
reduzirem os gastos em saúde e
educação nos próximos anos.

Apesar de a versão da PEC
publicada na página do Senado

na internet incluir os gastos com
os servidores aposentados da
saúde e da educação, Rodrigues
assegurou que o ponto será re-
tirado do texto. Ele admitiu que
a ideia chegou a ser discutida
pela equipe econômica, mas que
o governo desistiu de levá-la
adiante.

Conselho Fiscal
A PEC prevê a criação do

Conselho Fiscal da República.
Composto pelos presidentes da
República, da Câmara dos De-
putados, do Senado e do Tri-
bunal de Contas da União
(TCU), além de governadores e
prefeitos, o conselho avaliará a
sustentabilidade financeira da
Federação e buscará garantir
fundamentos sólidos para a po-
lítica fiscal na União, nos esta-
dos e nos municípios.

Outra mudança da PEC con-
siste na prerrogativa de que o
TCU emita orientações norma-
tivas para evitar divergências de
interpretação de conceitos en-
tre tribunais de contas dos es-
tados e dos municípios. A PEC
também prevê a extinção do Pla-
no Plurianual (PPA), lei que lis-
ta prioridades para o governo
em quatro anos.

Pela proposta, o Orçamen-
to, atualmente anual, será de
longo prazo (por vários anos)
para alguns programas e obras,
de modo a garantir o fluxo de
recursos. (Agencia Brasil)



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

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP

Data do leilão: 06/11/2019 A partir das: 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SAO PAULO/SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP, Telefone (11) 932854559 faz saber que devidamente
autorizado pelo Agente Fiduciário do FIDUCIAL CONSULTORIA E SERVICOS
FINANCEIROS 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 ECONOMICA 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 ECONOMICA FEDERAL ndicada 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 A01900 - CONTRATO 102514105922-3 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 0251-8 MOEMA
REINALDO DE SOUZA LIMA, Brasileiro (A), Industriário, CPF 443.230.008-63, CI
109.385.780- SSP/SP, Casada(o) com FATIMA REGINA LIMA, Brasileiro (A), Do Lar,
CPF 010.279.158-92, CI 11.759.756-SSP/SP
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: um predio situado na Rua José da Penha, (nº 07 não
oficial), casa 07, do projeto, antiga Rua 18, lote 06, da quadra 21, da Vila Silvia, São
Paulo/SP, e garagem se houver, com todas as suas inst alações, benfeitorias e
acessórios.

São Paulo, 17/10/2019
ARY ANDRÉ NETO

22- 30/10 - 06/11/2019

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP

Data do leilão: 06/11/2019 - A partir das: 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, Perdizes, São Paulo, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP, Telefone (11) 932854559, 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:B37492 - CONTRATO: 8120608934725 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - AGENCIA: 1206 -
UTINGA LEOPOLDO PEREIRA CALHEIROS, Brasileiro(A), Garçom, CPF 349.666.334-
00, CI 4.614.910 SSP/PE, Casado(a) com(A) MARCIA CRISTINA DE MELO
CALHEIROS, Brasileiro(A), Do lar, CPF 384.204.904-82 CI: 658.196 SSP/AL
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento nº 304, localizado no 3º pavimento, bloco 1 do
empreendimento denominado Residencial Leonardo Da Vinci, situado na rua Cruz do
Espírito Santo, 360, no distrito de Guaianazes, São Paulo/SP, e garagem se houver,
com todas as suas instalações, benfeitorias e acessórios.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 153.039,21
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 157.000,00

São Paulo, 21/10/2019
ARY ANDRE NETO

22 - 31/10 - 06/11/2019

LUCAS NERES RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CIENTISTA DE DADOS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/07/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO FERRAZ DE
VASCONCELOS, SP, FILHO DE GILVANIO NERES RODRIGUES E DE DEBORA NERES RODRIGUES.
BLANCA KEROLAINE PRADO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUTONOMA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP NO DIA (10/06/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO MARCO DE OLIVEIRA E DE VIVIANE PRADO DE
OLIVEIRA.

MARCIO COELHO DE MOURA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OUVIRES, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (14/09/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE CICERO COELHO DE MOURA E DE FRANCISCA PAULINA DE ALMEIDA. PATRICIA
FERNANDA DE SOUZA CAVALCANTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO SECRETÁRIA
EXECUTIVA, NASCIDA EM FERRAZ DE VASCONCELOS, SP NO DIA (19/11/1984), RESIDENTE E
DOMICILIADA FERRAZ DE VASCONCELOS, SP, FILHA DE EXPEDITO DE BARROS CAVALCANTE E
DE MARIA FERNANDES DE SOUZA CAVALCANTE.

ELIAS COUTO DE ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (02/11/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO JACAREÍ, SP, FILHO DE JOÃO
RAIMUNDO SANTANA ARAUJO E DE NEILDES DE ALMEIDA COUTO. VIRGINIA APARECIDA
SALVIANO DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/10/1976), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRIT O,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE CARLOS GOMES DA SILVA E DE APARECIDA DE JESUS SALVIANO.

SIDNEY ANDRÉ ABRANTE DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO POLICIAL MILITAR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/02/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP,
FILHO DE WAGNER LAURENTINO DOS SANTOS E DE NEIDE MARIA APARECIDA ABRANTE DOS
SANTOS. CRISLAINE APARECIDA LOPEZ,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/08/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRIT O,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE CARLOS ROBERTO LOPEZ E DE SINEIDE PEREIRA DA SILVA LOPEZ.

MURILLO CRISTIANO GOUVÊA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SEGURANÇA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/12/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE OTACILIA GOUVÊA BORGES. RENATA RODRIGUES DO NASCIMENTO, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(28/04/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ROMILDO
JOSÉ DO NASCIMENTO E DE ROSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0056247-31.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA BARROS SOUTO MAIOR 
BAIAO, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Maísa Rosado Prates , CPF 8 08.721.150 20 , que diante da procedência 
da Ação de Cobrança , ajuizada por BM & F BOVESPA Supervisão de Mercados B SM foi instaurado o presente 
Cumprimento de Sentença visando o adimplemento da condenação da ora Executada , no valor de R$ 94.419,41 , com 
correção monetária e juros de 1% a.M ( agosto /2019 ), bem como acrescido das custas processuais , dos honorários 
advocatícios e das demais cominações legais . Estando a Executada em lugar ignorado, expediu-se o presente, para 

a multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do CPC ). Transcorrido o prazo 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a Executada, independente de penhora ou nova 

da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de setembro de 2019.                        B 05 e 06/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012474-32.2018.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) RENATA SILVA DO VALE, Brasileiro, RG 45.959.534-9, CPF 377.199.768-27, com endereço à 
Avenida Sapopemba, 6016, Sapopemba, CEP 03374-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de Colégio Marco Paulista, alegando em síntese: que Colégio Marco Paulista, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando 
o recebimento de R$ 4.864,19 (11/2018), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao débito do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que 

valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de 
pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), 
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Não sendo contestada a ação, 

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de outubro de 2019. B 05 e 06/11
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!���"�#�	�"������$ 05.07.2019, 11hs, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 8º andar, Sala 2, Torre III, 
São Paulo/SP. %	
�
�&�$�Totalidade do Capital Social. '
��$�Presidente: Evandro Luiz Coser e Secretário: Antonio José 
Louçã Pargana.�!
���
	�&(
���)	�*����: (A) As Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiros, relati-
vos ao exercício social encerrado em 31.12.2018; (B) Tendo em vista que a Companhia, no exercício social encerrado em 
31.12.2018, apresentou lucro líquido no montante de R$ 410.154,48 e, ainda, considerando que a conta de Reserva Le-
gal contempla valor equivalente à 20% do Capital Social, os Acionistas aprovaram e ratifi caram, por unanimidade e sem 
ressalvas, a seguinte destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2018: (i) R$ 205.077,24 
para o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios aos Acionistas, na proporção das respectivas participações no Ca-
pital Social, conforme previsto no Estatuto Social os quais deverão ser pagos até o dia 30.06.2019 e, (ii) R$ 205.077,24 
alocados na conta de Reserva de Retenção de Lucros, sendo certo que nenhuma quantia deste montante será destinada 
à conta de Reserva Legal da Companhia, cujo saldo total acumulado permanece em R$ 55.700,00; (iii) Ato contínuo, os 
Acionistas ratifi caram, por unanimidade e sem ressalvas, a destinação do saldo de lucro do exercício social encerrado em 
31.12.2018, no valor de R$ 205.077,24, conforme acima mencionado, alocado na conta de Reserva de Retenção de Lu-
cros da Companhia, à distribuição como dividendos adicionais aos Acionistas, os quais foram pagos no dia 30.06.2019, 
observando-se a participação de cada Acionista no Capital Social. ���
		�
���: Nada mais. São Paulo/SP, 05.07.2019. 
Acionistas: Cisa Trading S.A., por Antonio José Louçã Pargana e Gilberto Souza de Toledo; Comvix Trading S.A., por Anto-
nio José Louçã Pargana e Andrea Guasti; e Coimex Empreendimentos e Participações Ltda., por Orlando Machado Junior 
e José Alfredo de Freitas. JUCESP 566.934/19-0 em 29/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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PB), eles alegaram que participa-
riam de um seminário, que sabi-
am que não ocorreria, para pas-
sear no município turístico da
Serra Gaúcha às custas do di-
nheiro público.

De acordo com o promotor
do Gaeco, Romualdo Tadeu de
Araújo Dias, a viagem dos polí-
ticos para participar do supos-
to seminário que, segundo o
grupo, ocorreria entre os dias 29
de outubro e 4 de novembro,
chegou a ser noticiada na im-
prensa regional. Com base em
dados da própria Câmara Muni-
cipal, o Ministério Público esti-
ma que as passagens aéreas,
hospedagem e outras despesas
custaram ao menos R$ 71 mil aos
munícipes. Só as inscrições no
seminário que, segundo o MP-
PB, jamais ocorreu, custaram R$
8.400, ou cerca de R$ 760 cada.

“Verificaram-se indícios de
que, na verdade, este seminário
seria uma forma de desviar di-
nheiro público”, disse Dias, ex-
plicando que as investigações
tiveram apoio do Ministério Pú-
blico do Rio Grande do Sul e da
Polícia Civil de Sergipe. “Foi
identificado que só 13 pessoas
participaram do evento divulga-
do, dentre elas 11 vereadores de

Santa Rita; um contador da Câ-
mara Municipal de Santa Rita e
um vereador da cidade de Lagar-
tos (CE)”, acrescentou o promo-
tor, sem saber informar se algum
dos investigados viajou acom-
panhado por parentes, amigos
ou assessores.

Vereadores pouco se encon-
traram

O Ministério Público da Pa-
raíba sustenta que, dos cinco
dias que passaram em Gramado,
os 11 vereadores de Santa Rita
pouco se encontraram. “Eles se
reuniram apenas três vezes, to-
das no período da manhã”, dis-
se Dias ao fornecer detalhes da
investigação a jornalistas. Se-
gundo o promotor, no local onde
o suposto seminário ocorreria,
sequer houve eventos no pri-
meiro e no último dia em que o
grupo esteve na cidade gaúcha.

“Identificado que houve o
pagamento de diárias, de passa-
gens e até de inscrição, monta-
mos toda a operação que resul-
tou na prisão dos vereadores
pelo crime de peculato [desvio
de valores ou bens público por
funcionários públicos] “, disse
Dias. “Houve um trabalho de
monitoramento e o que foi rela-
tado e está materializado é que,

durante cinco dias, houve ape-
nas três reuniões, sempre no
período da manhã. Depois des-
ses encontros, cada um saia para
turistar”, disse o promotor, di-
zendo que, tradicionalmente,
nesta época do ano, Gramado
atrai viajantes interessados em
ver o show de luzes de Natal que
a cidade promove anualmente.

Gastos chamaram a atenção
O promotor do Gaeco, Rey-

naldo Serpa, disse que os “ele-
vados gastos” da Câmara Mu-
nicipal de Santa Rita vinha cha-
mando a atenção do Ministério
Público estadual. “Estamos fa-
zendo todo o levantamento da
documentação, dos [valores]
empenhados, notas fiscais e fun-
damentações para estes paga-
mentos. O contador da Câmara
Municipal de Santa Rita partici-
pou do evento e terá uma parti-
cipação direta na elucidação
destes fatos, tendo o dever de
comprovar a idoneidade das
despesas – o que acreditamos
que ele não poderá fazer”, disse
Serpa, revelando que a partici-
pação de políticos da cidade em
outros eventos semelhantes
será investigada. Os telefones
celulares dos 13 detidos foram
apreendidos e serão periciados.

Tanto a empresa apontada
como realizadora do seminário,
quanto palestrantes, são de Ser-
gipe, o que gerou suspeitas en-
tre os promotores. “Causou es-
tranheza. Os vereadores são da
Paraíba, a empresa de Sergipe e
o evento acontece em Gramado,
no Rio Grande do Sul, quando
poderiam ter feito o evento aqui
mesmo no estado, economizan-
do o dinheiro público.”

O promotor Romualdo Tadeu
de Araújo Dias anunciou que,
após ouvir o depoimento dos
vereadores detidos, que passa-
rão por audiência de custódia, e
reanalisar os indícios já obtidos,
o Ministério Público pode vir a
pedir o afastamento dos verea-
dores. Em função do ocorrido, a
Câmara Municipal de Santa Rita
cancelou a sessão que ocorreria
esta tarde. Como o Ministério
Público estadual não confirmou
os nomes dos 13 detidos e não
foi possível contactar a defesa
de cada investigado, a Agência
Brasil optou por não divulgar
nenhum nome até que a infor-
mação seja oficializada. (Agen-
cia Brasil)

Doze vereadores são presos na PB
por forjar participação em evento

Relatório técnico final elabo-
rado pela Agência Nacional de
Mineração (ANM) com 194 pá-
ginas e divulgado na terça-feira
(5) aponta ao menos cinco incon-
sistências entre as informações
prestadas pela empresa Vale ao
longo de 2018 e a situação verifi-
cada pela agência após o aciden-
te em 25 de janeiro na barragem
Mina do Córrego do Feijão, em
Brumadinho (MG). A ANM emi-
tiu 24 autuações à Vale e vai en-
caminhar o relatório à Polícia Fe-
deral, à Controladoria-Geral da
União (CGU), ao Tribunal de
Contas da União (TCU) e Minis-
tério Público Federal (MPF).

Entre as “discrepâncias”,
técnicos da ANM indicam que
“algumas informações importan-
tes que constavam no sistema
interno e nas fichas de inspeção
no campo da Vale na hora as mes-
mas inseridas no SIGBM [Siste-
ma Integrado de Gestão de Se-
gurança de Barragens de Mine-
ração], o que impediu que o sis-

ANM faz 24
autuações à Vale por
tragédia em Mina em

Brumadinho
tema alertasse os técnicos de
situação com potencial com-
prometimento da segurança da
estrutura”, indica nota da
ANM.

Conforme a nota da agên-
cia, “no penúltimo reporte [re-
latório] feito pela Vale antes do
rompimento, dia 08/01/2019 e
enviado à ANM de 30/01, ou
seja, após o rompimento, ain-
da constava que a barragem
não possuía nenhuma anoma-
lia. Porém, no dia 15/02, a em-
presa entregou um reporte de
uma vistoria realizada no dia
22/01 (três dias antes do rom-
pimento) em que todas as irre-
gularidades foram apontadas”.

Segundo último balanço do
Corpo de Bombeiros de Minas
Gerais, foram contabilizadas 249
mortes em decorrência da tragé-
dia. Oficialmente, 21 pessoas
permanecem desaparecidas.
(Agencia Brasil)

Policiais da Delegacia de Re-
pressão ao Crime Organizado
(Draco), da Polícia Civil da Paraí-
ba, prenderam 11 dos 19 vereado-
res de Santa Rita, cidade da Gran-
de João Pessoa, na madrugada de
terça-feira (5). Os parlamentares
são suspeitos de forjar a partici-
pação em um evento que, segun-
do eles, ocorreu em Gramado (RS),
para pagar com dinheiro público
as despesas com a viagem.

Além dos políticos de Santa
Rita, também foram detidos um
contador da Câmara Municipal
de Santa Rita e um vereador da
cidade de Lagartos (CE). O gru-
po foi preso pouco após deixar o
Aeroporto de Recife, onde de-
sembarcou ao retornar de Grama-
do. Segundo o Grupo de Atua-
ção Especial de Combate ao Cri-
me Organizado (Gaeco), do Mi-
nistério Público da Paraíba (MP-

Dnit lança programa para redução
de riscos nas estradas

O Departamento Nacional de
Infraestrutura (Dnit) lançou na
terça-feira (5) um programa para
avaliar a periculosidade das ro-
dovias brasileiras e reduzir o ris-
co de acidentes. O programa,
adotado internacionalmente, foi
chamado no país de BrazilRAP.

 “É um método que identifica
os pontos de possíveis aciden-
tes e aponta as medidas que de-
vem ser executadas para evitar
que eles ocorram”, disse o dire-
tor de Planejamento e Pesquisa
do órgão, Luiz Guilherme Rodri-
gues de Mello.

O BrazilRAP será implantado
em parceria com agências gover-
namentais estaduais, bancos de
desenvolvimento, instituições

de pesquisa, ONGs de seguran-
ça rodoviária e indústria, tendo
a Federação Internacional de
Automobilismo (FIA) como pa-
trocinador.

“O BrazilRAP visa tornar o
país livre de estradas de alto ris-
co por meio da implantação da
metodologia IRAP. Com esta
metodologia, já utilizada em mais
de cem países, depois do levan-
tamento da imagem das rodovi-
as e de sua codificação, são pro-
postas contramedidas para cor-
reção dos pontos sensíveis iden-
tificados e realizado um plano de
investimentos para implementa-
ção das soluções propostas”,
informou o DNIT.

A metodologia classifica as

rodovias por estrelas, de um a
cinco, conforme respectivos pa-
drões técnicos de segurança. As
vias de cinco estrelas são as mais
seguras, enquanto as vias de
uma estrela são as menos segu-
ras. Entre os fatores analisados
estão a existência de travessias
de pedestres e calçadas, veloci-
dade de tráfego que prevalece na
via, rotatórias, separação de trá-
fego por canteiro central, via ate-
nuadoras de impacto

Para permitir a implantação,
será criado um conselho que,
além do Dnit, contará com a par-
ticipação de representantes do
Ministério da Infraestrutura,
Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres – ANTT, Polícia

Rodoviária Federal, departamentos
estaduais de estradas de rodagem,
associações e representantes da
Academia.

Segundo o Departamento Na-
cional de Infraestrutura, uma das
primeiras etapas da implementação
é o levantamento da situação dos
55 mil quilômetros de rodovias no
pais, sob a responsabilidade do
órgão, até o primeiro semestre de
2020.

No segundo semestre, será fei-
ta a complementação do levanta-
mento e a codificação da situação
das rodovias. A previsão é que a
análise seja finalizada no final do
primeiro semestre de 2021. (Agen-
cia Brasil)
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Multibens – Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
CNPJ/MF Nº 00.323.902/0001-69 - NIRE 35300140699

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04.11.2019
Data e Local: Em 04 de novembro de 2019, às 11h00, na sede social da Companhia, na Av. São Gabriel nº 555, 6º andar, 
conj. 609, Jardim Paulista, CEP 01435-001. Convocação e Presença: Convocação dispensada em vista da presença de 
acionistas representando a totalidade das ações da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei 
das S.A.”). Mesa: Érico Sodré Quirino Ferreira – Presidente; José Tadeu da Silva – Secretário. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre: (i) Redução de capital social da Companhia; (ii) Alteração da Cláusula Quinta do Estatuto Social da Companhia; e (iv) 
Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberação: Os acionistas aprovam, sem ressalvas e por unanimidade, o 
seguinte: (i) A redução do capital social da Companhia no montante de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos reais), 
mediante o cancelamento de 342.659 (trezentos e quarenta e duas mil e seiscentas e cinquenta e nove) ações de emissão 
da Companhia, na proporção da participação de cada um dos acionistas conforme registro de ações constante no Livro de 
Registro de Ações Nominativas da Companhia, passando o capital social da Companhia dos atuais R$ 32.000.000,00 (trinta 
e dois milhões de reais) para R$ 24.500.000,00 (vinte e quatro milhões e quinhentos reais), dividido em 1.119.353 (um milhão, 
cento e dezenove mil e trezentas e cinquenta e três) ações, sem valor nominal, sendo 884.860 (oitocentos e oitenta e quatro 
mil, oitocentas e sessenta) ações ordinárias e 234.493 (duzentas e trinta e quatro mil, quatrocentas e noventa e três) ações 
preferenciais.” a) Efetividade da Redução de Capital: em atendimento ao disposto no Artigo 174 da Lei das S/A, a redução 
do capital social da Companhia ora aprovada somente será efetiva após transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias contados 
da data da publicação desta ata. b) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a formali-
zação e efetivação e execução da redução de capital ora aprovada. (i) Em virtude das alterações acima, a Cláusula Quinta 
do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Quinta - O capital social, subscrito e 
totalmente integralizado, é de R$ 24.500.000,00 (vinte e quatro milhões e quinhentos reais), dividido em 1.119.353(um milhão, 
cento e dezenove mil e trezentos e cinquenta e três) ações, sem valor nominal, sendo 884.860 (oitocentos e oitenta e quatro 
mil oitocentas e sessenta) ações ordinárias e 234.493 (duzentas e trinta e quatro mil, quatrocentas e noventa e três) ações 
preferenciais.” (ii) Em face das deliberações tomadas, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar 
nos termos do Anexo I. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por 
todos os presentes. Os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário conforme previsto no § 1° do 
artigo 130 da Lei n° 6.404/76. Acionistas Presentes: Érico Sodré Quirino Ferreira e José Tadeu da Silva. A presente trans-

Mesa: Érico Sodré Quirino 
Ferreira - Presidente, José Tadeu da Silva - Secretário.

Demonstrações dos Resultados dos Exercícios fi ndos em 31 de 
Dezembro de 2017 e 2016 (Em Milhares de Reais - R$)

Balanços patrimoniais levantados em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Milhares de Reais - R$)
“As demonstrações fi nanceiras completas, respectivas notas explicativas e parecer do auditor independente, encontram-se disponíveis na sede da Companhia. A Administração.”

 2017 2016
Receita líquida operacional 44.754 81.148 
Custo das vendas e serviços realizados (27.320) (51.581)
Lucro bruto operacional 17.434 29.567 
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas (1.397) (2.618)
Despesas gerais e administrativas (1.119) (150)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (118) (121)
Lucro bruto antes do resultado fi nanceiro 14.800 26.678 
Resultado fi nanceiro
Despesas fi nanceiras (1.314) (615)
Receitas fi nanceiras 1.356 1.500 
Lucro antes dos impostos sobre o lucro e da
 participação dos acionistas não controladores 14.842 27.563 
Imposto de renda e contribuição social (1.278) (2.063)
Diferido (28) (1.230)
Corrente (1.250) (833)
Lucro líquido do exercício 
 das operações continuadas 13.564 25.500 
Lucro líquido atribuído aos 
 acionistas da controladora 13.564 25.500 
Lucro líquido por lote de mil ações - R$ 0,7837 1,4735

Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A. - CNPJ: 11.457.720/0001-05

ATIVO 2017 2016
Circulante 123.241 84.777
Caixa e equivalentes de caixa 18.958 6.213 
Títulos e valores mobiliários 8.507 - 
Contas a receber 62.153 62.427 
Imóveis a comercializar 33.269 14.379 
Despesas com vendas a apropriar 21 364 
Demais contas 332 1.394 
Não circulante
Realizável a longo prazo 15.164 14.932
Contas a receber 5 -
Impostos e contribuições de recolhimentos diferidos 585 534 
Imóveis a comercializar 14.574 14.398 
 Imobilizado 2 81 
 2 81 
Total do ativo 138.406 99.790

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017 2016
Circulante 88.695 5.413
Empréstimos e fi nanciamentos 80.805 14 
Fornecedores e provisão para garantia 3.537 1.998 
Impostos e contribuições a recolher 257 224 
Impostos e contribuições de recolhimentos diferidos 2.555 2.497 
Dividendos a pagar 258 484 
Partes relacionadas 42 194 
Demais contas 1.240 2 
Não circulante
Exigível a longo prazo 1.340 59.313
Empréstimos e fi nanciamentos - 58.017 
Fornecedores e provisão para garantia 1.117 1.185 
Provisões para riscos fi scais, trabalhistas e cíveis 224 111 
Patrimônio líquido 48.371 35.064
Capital social 17.306 17.306 
Reserva legal 2.449 1.771 
Lucros acumulados 28.616 15.987 
Total do passivo e patrimônio líquido 138.406 99.790 

A Diretoria Juliano Natali 
Contador - CRC 1SP 279451/O-7

Demonstrações dos Resultados dos Exercícios fi ndos em 31 de 
Dezembro de 2018 e 2017 (Em Milhares de Reais-R$) 2018 2017
Receita líquida operacional 22.082 44.754
Custo das vendas e serviços realizados (20.890) (27.320)
Lucro bruto operacional 1.192 17.434
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas (1.874) (1.397)
Despesas gerais e administrativas (1.141) (1.119)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (168) (118)
Lucro bruto antes do resultado fi nanceiro (1.991) 14.800
Resultado fi nanceiro
Despesas fi nanceiras (4.172) (1.314)
Receitas fi nanceiras 574 1.356
Lucro antes dos impostos sobre 
 o lucro e da participação dos 
  acionistas não controladores (5.589) 14.842
Imposto de renda e contribuição social (602) (1.278)
Diferido 169 (28)
Corrente (771) (1.250)
Lucro líquido do exercício 
 das operações continuadas (6.191) 13.564
Lucro líquido atribuído aos 
 acionistas da controladora (6.191) 13.564
Lucro líquido por lote de mil ações - R$ (0,3577) 0,7837

Balanços patrimoniais levantados em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Milhares de Reais - R$)
“As demonstrações fi nanceiras completas, respectivas notas explicativas e parecer do auditor independente, encontram-se disponíveis na sede da Companhia. A Administração.”

Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A. - CNPJ: 11.457.720/0001-05

ATIVO 2018 2017
Circulante 56.152 123.246
Caixa e equivalentes de caixa 2.154 18.958
Títulos e valores mobiliários 3.397 8.507
Contas a receber 10.009 62.158
Imóveis a comercializar 40.430 33.269
Despesas com vendas a apropriar - 21
Demais contas 163 332
Não circulante
Realizável a longo prazo 16.568 15.159
Contas a receber 1.201 -
Impostos e contribuições a compensar 607 585
Imóveis a comercializar 14.743 14.574
Demais contas 17 -
Imobilizado 1 2
 1 2
Total do ativo 72.720 138.406

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2018 2017
Circulante 2.151 88.695
Empréstimos e fi nanciamentos - 80.805
Fornecedores e provisão para garantia 783 3.537
Impostos e contribuições a recolher 114 257
Impostos e contribuições de recolhimentos diferidos 201 2.555
Dividendos a pagar 258 258
Partes relacionadas 20 42
Demais contas 776 1.240
Não circulante: Exigível a longo prazo 38.904 1.340
Empréstimos e fi nanciamentos 37.841 -
Fornecedores e provisão para garantia 434 1.117
Provisões para riscos fi scais, trabalhistas e cíveis 381 224
Impostos e contribuições de recolhimentos diferidos 248 -
Patrimônio líquido 27.666 48.371
Capital social 17.306 17.306
Reserva legal 2.449 2.449
Lucros acumulados 7.911 28.616
Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) 4.000 -
Total do passivo e patrimônio líquido 72.720 138.406

A Diretoria Juliano Natali 
Contador - CRC 1SP 279451/O-7

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP

Data do leilão: 06/11/2019 - A partir das: 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP, Telefone (11) 932854559 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:B49643 - CONTRATO: 318164053243-7 - EMPRESA GESTORA  DE ATIVOS -
EMGEA - AGENCIA: 1816
DEJARI MIGUEL DOS SANTOS, Brasileiro(A), Solteiro(A), Industriário, CPF 105.424.618-
11, CI 12.409.267 SSP/SP e cônjuge, se casado(a) estiver.
VITOR MIGUEL DOS SANTOS, Brasileiro, Industriário, CPF 679.589.908-04, CI:
8.174.562 SSP/SP, Casado(a) COM ALMERINDA AUGUSTA DOS SANTOS, Brasileiro,
CPF 679.589.908-04 CI: 21.119.329 SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 44 do tipo B, localizado no quarto pavimento
ou andar do prédio 5-C do tipo B, designado Edificio Panamá do bloco 5, integrante do
conjunto denominado Condominio Residencial Nações Unidas, situado a Avenida
Senador Teotonio Vilela, 4287, Capela do Socorro, São Paulo/SP, e garagem se houver,
com todas as suas instalações, benfeitorias e acessórios
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 438.218,75
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 216.200,00

SÃO PAULO, 17/10/2019
ARY ANDRE NETO

22 - 28/10 - 06/11/2019

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão: 06/11/2019 A partir das: 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SAO PAULO/SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP, Telefone (11) 932854559, 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 B17306 - CONTRATO 103264041078-6 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1365
GENEROSA RUSSO FONTANA, Brasileiro (A), Bancária, CPF 073.886.018-21, CI
13.611.447- SSP/SP , Casado(a) com ALBERTO DA SILVA FONTANA, Brasileiro(a),
Policial militar, 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 e conjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 76, localizado no 7º andar ou 8º pavimento do
Edifício Morro Verde, situado à Rua Doutor Brasílio Rodrigues dos Santos, 151, Jardim
Morro Verde, São Paulo/SP, cabendo-lhe o direito a 01 vaga indeterminada na garagem
coletiva, com todas as suas instalações, benfeitorias e acessórios.

SAO PAULO, 18/10/2019
ARY ANDRÉ NETO

22 - 29/10 - 06/11/2019
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP

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

SÃO PAULO, 09/10/2019
ARY ANDRE NETO

17 - 22/10 - 06/11/2019

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008864-96.2013.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Flavia Bezerra Tone Xavier, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Alexandre Gonçalves de Camargo, CPF 132.187.918-04, que Banco Bradesco S/A, 
ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo como coexecutada AGS Esquadrias Metálicas Ltda - Epp, 
CNPJ 09.592.284/0001- 27, para cobrança de R$ 12.996,55 (28/06/2013), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito 
Bancário (nº 4.903.073). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, pague 
o débito, atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor 
da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, 

da penhora efetuada sobre o valor de R$ 414,09, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de novembro de 2019.                                            B 06 e 07/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002496-51.2016.8.26.0704 A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
EMA IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME, CNPJ 01.068.093/0001-59, na pessoa do seu representante legal, que Dmais 
Comércio de Painéis e Acabamentos Eireli, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 67.576,13 (abril/2016), 
acrescidos de juros e correção monetária, referente ao inadimplemento das duplicatas nºs: 217C, 249C, 284B, 284C, 284D, 
354B, 354C, 354D, 400B, 400C, 400D, 479B, 479C, 479D, 574A, 574B, 574C, 574D, 702A, 702B, 702C, 702D, 751A, 751B, 751C, 
751D, 763A, 763B, 763C e 793D. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 

à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o titulo 
executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras 

da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2019.                                  B 06 e 07/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016386-55.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara da Fazenda Pública, 
do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Gilsa Elena Rios, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BISCAYNES  
VEICULOS LTDA, CNPJ 00469599000107 e TERCEIROS POSSUIDORES do veículo marca IMP/PASSAT VARIANT T - ano 1998/1999 - cor AZUL - 
Placa: CPA3175, RENAVAM: 709338538, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Cia Comercial Agricola e Industrial 
Grama, alegando em síntese: Requer a parte autora a busca e apreensão do veículo marca IMP/PASSAT VARIANT T - ano 1998/1999 - cor AZUL - Placa: 

através do sistema RENAJUD, porque o bloqueio de transferência já foi efetivado pela via administrativa. No mérito, requer, a procedência do pedido 
para condenar os requeridos ao pagamento das multas de trânsito, IPVAs e licenciamentos atrasados, bem como ressarcir a requerente nos valores 
já desembolsados dos pagamentos dos IPVAs realizados em 22/02/2014. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 

apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,  
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretoria do Sindicato Rural de São Paulo, nos termos do Artigo
69, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social, convoca seus associados
quites e em pleno gozo de seus direitos estatutários, para a Assembleia
Geral Ordinária a ser realizada no dia 19 de novembro de 2019 (3ª
feira), ás 16:30 horas em 1ª (primeira) convocação com a presença da
maioria dos associados em condições de voto e ás 17:00 horas em 2ª
(segunda) e última convocação com os associados presentes, nas
dependências do Sindicato Rural de São Paulo, sito a Rua Aroaba, 118
– Vila Leopoldina – São Paulo – SP, a fim de discutir e votar a seguinte;
ORDEM DO DIA:  A – Leitura, discussão e aprovação da Ata da
Assembleia anterior. B – Leitura, discussão e votação da Proposta
Orçamentária para o exercício de 2020, com o respectivo Parecer do
Conselho Fiscal. C - Fixação da Anuidade Social para 2020. São Paulo,
05 de novembro de 2019. Yuichi Ide.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE LEVANTAMENTOS BÁSICOS,
neste ato representada por seu Presidente, o Doutor Julio Cesar Conrado,
no uso de suas atribuições, em conformidade com as determinaçãoes
estatutárias, convoca todas as entidades a ela filiadas, para participarem
de reunião, que realizar-se-á no dia 14 de dezembro de 2019, às 15:00
horas, em primeira chamada, com 2/3 das entidades filiadas e às
15:30 horas, em segunda chamada, com as entidades presentes, nas
dependências do CROSSFIT TROTS, sito à Rua Dom Luiz, 380, Bairro
Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo-SP, CEP 09770-290, para o
fim de promover: 1- a realização de escrutínio para eleição da Diretoria
para o quadriênio 2020/2023; 2- a mudança da sede da CBLB e 3-
apresentação do balanço da entidade exercício 2019. São Paulo, 28 de
outubro de 2.019.Julio Cesar Conrado – Presidente.         06, 08 e 11/11
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Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0066800-40.2019.8.26.0100) - Processo principal: 
0106932-86.2012.8.26.0100. A Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, Juíza de Direito da 28ª Vara Cível - Foro 
Central Cível. Faz Saber a Maria do Carmo Andreatta, CPF 358.391.049-49 e João Ricardo Andreatta 

de Senhoras Hospital Sírio Libanês, foi julgada procedente, condenando os réus ao pagamento de  
R$ 842.325,76 (set/2019), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e 
demais cominações. Estando os executados em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 

multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido 
o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que os executados, independente 
de penhora ou nova intimação, ofereçam suas impugnações (art. 525 do C.P.C.). Será o presente edital, 

Processo 1026021-37.2016.8.26.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigações - Antonio Renato de Lima E Silva 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026021-37.2016.8.26.0001 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a José Damião Cardoso da Silva CPF 014.055.128-06, que Antonio Renato de Lima e Silva ajuizou ação comum para 
cobrança de R$22.000,00 (ago/2016), referente ao contrato particular de empreitada global mão de obra e materiais, 
devidamente corrigido e atualizado e acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Estando o réu 
em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de julho de 2019.                                                                               [05,06] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO 20 DIAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (0066045-16.2019.8.26.0100) 
PROCESSO PRINCIPAL: 1092022-61.2017.8.26.0100. A Dra. Andrea de Abreu e Braga, Juíza de 
Direito da 10ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Lisanfree Estamparia e Metalúrgica Ltda,  
CNPJ 48.573.257/0001-69, na pessoa de seu representante legal, que a Ação de Procedimento Comum, 
requerida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada procedente, condenando 
a ré ao pagamento de R$ 116.548,59 (set/2019), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários 
advocatícios e demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, 

de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido 
o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independente de 

 
e publicado na forma da lei. São Paulo, 25 de setembro de 2019.                                                 B 05 e 06/11

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0048792- 
59.2012.8.26.0100 (USUC 717) 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) Adolpho Wolff,réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges,se casa-
dos forem,herdeiros e/ou sucessores,que América Anísia Bonetti Lobo Freire,ajuizou ação de USUCAPIÃO,visando a de-
claração de domínio sobre o imóvel localizado na Travessa Soneto de Florença,nº13 Vila Amália 8ºSubdistrito Santana- 
São Paulo SP,com área de 165,61m²,contribuinte nº305.076.0103-0,alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos,expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que,no prazo de 15(quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital,por extrato,afixado e publicado na forma da lei.[05,06] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1046688-75.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a Alptec do Brasil Ltda CNPJ 02.710.338/0001-62, que Adn Indústria e Comércio Ltda. ajuizou ação de 
execução, para cobrança de R$ 21.791,64 (out/15), referente às duplicatas mercantis M-5337, M-5390, M-5416, M-5431, M-
5445, M-5462, M-5481 e M-5495. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do 
prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias, 
podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, 
sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia 
da execução, nomeandose curador especial em caso de revelia. S Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de junho de 2019                                            [05,06] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0004158-62.2019.8.26.0704. A MMa. Juíza
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Monica Lima Pereira,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a AVANIO MATOS TEIXEIRA, RG 12840296, CPF 038.765.318-02, que por
este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Educacional Bricor Ltda.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de R$ 36.806,91 (junho/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 18 de setembro de 2019.                                                                 05 e 06.11

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0047416-91.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). André Augusto Salvador
Bezerra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a  CARLOS ROBERTO HORNSTEIN, CPF 011.806.108-90, que
por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de
Educação e Comunicação Supero – ec Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos
do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO  por EDITAL, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 65.854,47
(junho/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de setembro de 2019.        05 e 06.11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005270-36.2015.8.26.0010. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo
Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RAYANE GEYSE PEREIRA SANTOS, CPF
408.738.108-05, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão por parte de Banco Itaucard S.A.,
relativo ao veículo Peugeot, espécie SEDAN completo, placa EFB8021, chassi 9362NKFWX9B042696,
Renavam 00133411281, fabricado em 2008, modelo 2009, cor Cinza, alienado fiduciariamente. Apreendido
o bem, e estando réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por EDITAL, para que em 05 dias, a fluir após
os 20 dias supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a
posse plena do bem no p atrimônio do autor (art. 3º, § 1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04),
podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e
revelia. 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 09 de agosto de 2019.    05 e 06.11

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1101085-81.2015.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Martins de
Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Valdinéia Regina Rodrigues Rigo, RG 214545374, CPF
149.826.758-05, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino
Renovado Objetivo – Supero Ltda., objetivando a cobrança de R$ 25.781,02 (dezembro/2014), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2011. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de
pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, 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 29 de agosto de 2019.                                         05 e 06.11

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. PROCESSO Nº 1091336-35.2018.8.26.0100. A Dra. Andrea de Abreu e Braga, Juíza de 
Direito da 10ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Leandro Paschoalini da Silva CPF 358.493.168-17, que Elaine Cristina Carboni 
Truzzi e José Carlos Cezar Ibanhez Truzzi ajuizaram ação comum, objetivando seja julgada procedente, determinando a rescisão 
do contrato assinado entre as partes, condenando os réus solidariamente ao pagamento de dano material, com a devolução dos 
valores já pagos, no valor de R$ 84.431,49, bem como de multa pelo atraso no importe de 5%, no valor de R$ 3.340,26; além do 
pagamento despendido pelos Autores à título de aluguel, IPTU e condomínio, do imóvel locado, bem como, a locação do FLAT em 
que residem atualmente, até a finalização da obra, no valor de R$ 55.521,10, condenando ainda no pagamento de indenização a 
título de danos morais, na monta de R$ 60.000,00, acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. 
Estando o réu em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, sob pena de 
serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. [05,06] 

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF Nº. 07.682.638/0001-07 - NIRE Nº. 35.300.326.032 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 28 de outubro de 2019, às 08h00, na sede da Concessionária da Linha 4 do Metrô de 
São Paulo S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Heitor dos Prazeres, nº. 320, Vila Sônia, CEP: 05522-000, São Paulo/
SP. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. MESA: 
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira e o Sr. Carlos Alberto Pinto Nogueira, como 
secretário. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do 
exercício social de 2019 (“Dividendos Intermediários”). 5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates 
e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 17 do 
Estatuto Social da Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício 
de 2019, aprovaram a distribuição de Dividendos Intermediários no valor total de R$ 139.916.406,16 (cento e trinta e 
nove milhões, novecentos e dezesseis mil, quatrocentos e seis reais e dezesseis centavos), correspondentes a 
R$ 0,93522544639 por ação, à conta da totalidade dos lucros apurados entre 1º de janeiro de 2019 e 30 de 
setembro de 2019, conforme balanço apresentado e arquivado na sede da Companhia. Os dividendos acima serão 
pagos no dia 29 de outubro de 2019, com base na composição acionária da Companhia da presente data. 6. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida 
e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por todos os Conselheiros. São Paulo/SP, 28 de outubro de 2019. 
Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Carlos Alberto Pinto Nogueira, Secretário. 
Conselheiros: (1) Luís Augusto Valença de Oliveira; (2) Roberto Vollmer Labarthe; (3) Luciano José Porto 
Fernandes; (4) Christiano Aquilles Gramlich das Neves; (5) Sérgio Luiz Pereira de Macedo; e (6) Shinichi Ban. 
Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de 
Administração nº. 02, às folhas 133 e 134. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa - Carlos Alberto 
Pinto Nogueira - Secretário. JUCESP nº 565.485/19-2 em 01.11.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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São Paulo, quarta-feira, 6 de novembro de 2019

São Paulo fará sua estreia no
IRONMAN 70.3
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O IRONMAN 70.3 São Paulo reunirá 1600 atletas na Capital Paulista

IRONMAN 70.3 São Paulo
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São Paulo fará parte, a partir
desta semana, de uma lista sele-
ta lista de grandes cidades em
todo o mundo que recebem o
maior circuito de provas de tria-
tlo de longa distância. O IRON-
MAN 70.3 São Paulo marcará, no
dia 10, a estreia da Capital Pau-
lista no segmento, e promete ser
em grande estilo. Serão 1600 tri-
atletas de 14 países, todos da
Faixa Etária, enfrentando 1,9 km
de natação, 90 km de ciclismo e
21,1 km de corrida e disputando
vagas (40) para o IRONMAN®
70.3® World Championship,
programado para os dias 28 e 29
de novembro de 2020, em Tau-
po, na Nova Zelândia. A largada
no domingo será às 5h, na Raia
Olímpica da USP.

O IRONMAN 70.3 São Pau-
lo será no dia 10 de novembro,
com arena e transição montados
na Cidade Universitária de São
Paulo – USP. Mas a programa-
ção começará na quinta (7), com
a abertura da Expo IRONMAN e

da entrega de kits. São esperadas
15 mil pessoas durante o evento
e estima-se uma movimentação
econômica da ordem de 19,2 mi-
lhões, atingido a rede hoteleira,
de restaurantes, lojas e shoppin-
gs, comprovando, mais uma vez
a importância da prova para o ca-
lendário da cidade.

O Brasil terá alguns dos seus
melhores nomes do esporte na
Faixa Etária. O paulista José Be-
larmino é o grande nome no mas-
culino. Vencedor do IRONMAN
70.3 Maceió e IRONMAN 70.3
Rio de Janeiro, e vice do IRON-
MAN 70.3 Fortaleza, o triatleta
tem tudo para garantir mais um
lugar no pódio em São Paulo.
Recentemente, foi o campeão do
Circuito TRIDAY Series no Ria-
cho Grande (SP), como parte da
preparação para São Paulo, con-
firmando a boa fase.  Outro des-
taque no masculino será Rodri-
go Lobo, campeão do IRON-
MAN 70.3 Fortaleza, e que tem
se destacado e brigado pela pon-

ta em várias competições.
No feminino, as atrações do

Brasil serão Fernanda Palma, pri-
meira colocada no IRONMAN
70.3 Maceió, Flávia Meyer, ga-
nhadora do IRONMAN 70.3 For-
taleza, e Claudia Dumont, vence-
dora entre as amadoras do IRON-
MAN 70.3 Florianópolis e dona
de dois títulos no Ceará em 2018
e 2017. As três têm grande chan-
ces de conquistar a etapa e dar
bastante trabalho para as adver-
sárias.

Números de ferro
Os números do IRONMAN

70.3 São Paulo também são ex-
pressivos, dignos de sua força.
Serão 1600 competidores de 14
países que terão à disposição 45
mil copos de água, 10 mil sque-
ezes de isotônico e 8.750 quilos
de gelo. Dois mil cones e mil
grandes serão utilizadas para a
demarcação do percurso de 1,9
km de natação, 90 km de ciclis-
mo e 21,1 km de corrida. Para
garantir a segurança e atendimen-
to dos atletas, a organização terá
um staff de 500 pessoas, além de
equipes médicas e de segurança.

Percursos
A prova começará com os 1,9

km de natação, que será feito no
formato retangular na Raia Olím-
pica. O percurso de 90km do ci-
clismo começará saindo da USP,
passando pela Av. Lineu de Paula
Machado em direção ao Túnel
Sebastião Camargo. Ao chegar na
Av. Juscelino Kubitschek e pas-
sar pela Rua Prof. Geraldo Ata-
liba, os atletas acessarão a Mar-
ginal Pinheiros pelo Viaduto
Marcelo Portugal Gouvea.

Na pista expressa da margi-

nal, os atletas farão duas voltas
até retornarem à USP, pelo mes-
mo trajeto. O percurso no trecho
da marginal será exclusivo para
os atletas, sem compartilhamen-
to com carros, garantindo toda
segurança. Para completarem
duas voltas, os atletas farão os
retornos nas pontes Cidade Uni-
versitária, Transamérica e Mo-
rumbi com passagem pela Ponte
Estaiada.

Para finalizar a prova, o per-
curso de 21km da corrida será
realizado em três voltas de 7km
dentro da USP. Já tradicional en-
tre os triatletas paulistanos, o tre-
cho não apresenta grandes difi-
culdades, com chegada na pista
de atletismo do CEPEUSP, onde
serão conhecidos os vencedores.

IRONKIDS
Outra estreia em São Paulo

será o IRONKIDS, evento para
jovens de 2 a 12 anos, que apre-
senta a prática esportiva para os
menores. Sucesso em todas as
etapas do circuito, a expectativa
não é diferente para a etapa pau-
lista. O IRONKIDS será no dia
9, no Cepeusp, a partir das 9h.

O IRONMAN 70.3 São Pau-
lo é organizado pela Unlimited
Sports e realizado pela Associa-
ção Brasileira Esportiva Social e
Cultural Endurance (ABEE).
Conta com o patrocínio de Mi-
zuno e Omint e apoio da Prefei-
tura de São Paulo, SPTri, Probi-
ótica, Pedialyte PRO, AquaSphe-
re, Shimano, Trisport, Red Bull,
Care Club, Knesio Sports, Tech-
nogym, Sigvaris, Rádio Bandei-
rantes, Trek e Schornsteinn. Mais
informações no site
www.ironmanbrasil.com.br

Oi Pro Junior Series e Oi Longboard Pro
podem decidir quatro títulos sul-americanos

Tainá Hinckel e Daniel Templar tem chances de serem campeões antes da última etapa do Circuito Pro Junior da WSL Latin
America no Peru e o do Longboard será finalizado em São Sebastião

Daniel Adisaka-SP
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Chegou a hora dos paulistas
verem de perto os melhores sur-
fistas da nova geração, que no
futuro poderão estar brilhando no
mundo. O Oi Pro Junior Series
já passou pelas capitais do Rio
de Janeiro, Bahia, Santa Catarina
e será encerrado neste fim de se-
mana na badalada Praia de Mare-
sias, casa do bicampeão mundial
Gabriel Medina em São Sebasti-
ão, litoral norte de São Paulo. A
catarinense Tainá Hinckel e o sa-
quaremense Daniel Templar, po-
dem ser campeões sul-america-
nos antes da última etapa do Cir-
cuito Pro Junior da WSL Latin
America no Peru. Já os títulos do
longboard serão decididos no Oi
Longboard Pro, com a carioca
Chloé Calmon e o peruano Pic-
colo Clemente, defendendo a li-
derança do ranking nas mesmas
ondas de Maresias nesta sexta-
feira, sábado e domingo, junto
com a categoria para surfistas
com até 18 anos de idade.

A Oi vem patrocinando a eta-
pa brasileira do World Surf Lea-
gue Championship Tour nos úl-
timos anos, com o Oi Rio Pro em
Saquarema, além das principais
estrelas do surfe brasileiro,
como os campeões mundiais
Gabriel Medina e Adriano de
Souza, Filipe Toledo, Italo Fer-
reira, Tatiana Weston-Webb, Sil-
vana Lima, entre outros. Neste
ano de 2019, passou a investir
ainda mais no surfe, agora na
principal competição das catego-
rias de base do esporte, patroci-
nando quatro etapas do Oi Pro
Junior Series em palcos históri-
cos do surfe brasileiro. Duas de-
las, incluindo o Oi Longboard
Pro igualmente valendo pontos
nos rankings da WSL Latin Ame-
rica, que definem os títulos sul-
americanos da temporada.

A primeira etapa da modali-
dade praticada em pranchões,
como no início do esporte, foi
na estreia deste novo evento pa-
trocinado pela Oi, na Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro. A carioca
Chloé Calmon lidera o ranking
da World Surf League e vai bus-
car o primeiro título mundial fe-
minino do Brasil no Longboard,
na primeira semana de dezembro

em Taiwan. Ela venceu o primei-
ro Oi Longboard Pro em casa e
estará em Maresias tentando o tí-
tulo sul-americano também iné-
dito para sua carreira, antes de vi-
ajar para o outro lado do mundo.
Sua principal concorrente é a pe-
ruana Maria Fernanda Reyes,
vice-campeã na Barra da Tijuca.

O peruano Piccolo Clemen-
te já é bicampeão mundial na
World Surf League, tricampeão
sul-americano na WSL Latin
America e conseguiu sua primei-
ra vitória no Brasil no Oi Long-
board Pro do Rio de Janeiro.
Depois, ganhou a medalha de
ouro em casa no Pan-americano
de Lima no Peru, na estreia do
surfe no ciclo olímpico para os
Jogos de Tokyo 2020 no Japão.
Ele não vem participando de todo
o Circuito Mundial esse ano, mas
está confirmado para buscar o te-
tracampeonato sul-americano
neste fim de semana em Maresi-
as. Só que tem o também bicam-
peão mundial Phil Rajzman que-
rendo o bi consecutivo e Alexan-
dre Escobar, vice-campeão na fi-
nal contra o peruano na Barra da
Tijuca, tentando o primeiro dele.

PRO JUNIOR – Na catego-
ria dos surfistas com até 18 anos
de idade, ainda haverá uma última
etapa da WSL Latin America na
semana que vem, dias 14 e 15, em
Mancora no Peru, para fechar a
lista dos cinco classificados para
o Mundial Pro Junior da World
Surf League, três pelo ranking
masculino e duas pelo feminino.
Já os títulos sul-americanos po-

dem ser decididos no Oi Pro Ju-
nior Series. A catarinense Tainá
Hinckel e o saquaremense Dani-
el Templar, têm chances de con-
firmar o primeiro lugar no ranking
por antecipação em Maresias.

Tainá é a maior revelação do
surfe brasileiro nos últimos anos
e ganhou seu primeiro título Sul-
americano Sub-18 em 2016,
com apenas 13 anos de idade.
Depois, veio o bicampeonato
consecutivo da peruana Sol
Aguirre, mas a catarinense da re-
cém oficializada 9.a Reserva
Mundial de Surf, a Guarda da
Embaú, faz uma temporada into-
cável no maior calendário Pro
Junior da história da WSL Latin
America, com sete etapas em
três países do continente.

TÍTULO NAS SEMIFI-
NAIS - Ela competiu em quatro
das cinco provas disputadas e
ganhou três, as duas do Oi Pro
Junior Series que participou, a do
Rio de Janeiro e a da Bahia na
Praia de Stella Maris, em Salva-
dor, e o Pena Little Monster no
Ceará. Mesmo com um resulta-
do a menos no ranking, lidera
com grande vantagem de 3.560
pontos a 2.760 da vice-líder, a
carioca Julia Duarte. Tainá só
depende dela para ser a campeã
sul-americana de 2019 no Bra-
sil. Basta repetir o que fez nas
quatro etapas que competiu, che-
gar nas semifinais.

Mas, ela pode ser consagra-
da mesmo se não passar nenhu-
ma bateria em Maresias, desde
que Julia Duarte, as peruanas Sol

Aguirre e Daniella Rosas e a pau-
lista Isabela Saldanha, atleta do
Instituto Medina que vai compe-
tir em casa, não vençam o últi-
mo Oi Pro Junior Series do ano.
Se Tainá passar uma bateria, Isa-
bela sai da briga do título e Tainá
só não será campeã com uma vi-
tória da Julia, ou da Sol, ou da Da-
niella. Se passar mais uma, aca-
ba com as chances das duas pe-
ruanas e, ficando em quinto ou
sétimo lugar em Maresias, Julia
Duarte terá que vencer para le-
var a decisão do título para o Man-
cora Junior Pro Peru.

VAGAS NO MUNDIAL –
Na categoria feminina, também
estão em jogo duas vagas para o
Mundial Pro Junior da World
Surf League, que será disputado
na última semana deste mês na
Ilha Taiwan. Uma já está confir-
mada para Tainá Hinckel e Julia
Duarte pode garantir a outra por
antecipação também. Mas, só
com a vitória no Oi Pro Junior
Series, desde que a final não seja
contra as peruanas Sol Aguirre ou
Daniella Rosas e nem contra Isa-
bela Saldanha.

Um segundo lugar já não ser-
ve para Julia, pois as três auto-
maticamente ficariam na briga no
Peru. Não só elas, mas até Maju
Freitas com um terceiro lugar
em Maresias e a argentina Coco
Cianciarulo com a vitória. Outras
cinco surfistas iniciam o evento
com chances matemáticas nesta
batalha pela segunda vaga no time
sul-americano que vai para
Taiwan.

O Oi Pro Junior Series e o
Oi Longboard Pro são uma rea-
lização da World Surf League
Latin America com patrocínio da
Oi como naming rights e da
Subway, com todas as quatro eta-
pas contando com o portal Wa-
ves como parceiro de mídia e
sendo transmitidas ao vivo pelo
www.worldsurfleague.com e
pelo www.waves.com.br. Esta úl-
tima etapa na Praia de Maresias
também conta com o importante
apoio da Prefeitura Municipal de
São Sebastião, da Federação Pau-
lista de Surf e das Associações
de Surf de Maresias e de São
Sebastião.

O campeonato de F-4 da
Associação de Kart Amador de
São Paulo (Akasp) termina a
primeira metade de sua fase fi-
nal, nesta quarta-feira (6), com
a realização no Kartódromo
Granja Viana (Cotia/SP) da 36ª
das 40 etapas da temporada. E
o ano vai terminando com a ta-
bela de pontuação bem aperta-
da, mas com uma certa folga
para os líderes Hélio Bianchi e
Alberto Otazú (AVSP/Bianchi
Automóveis/Cardoso Funilaria
e Pintura/No Fire Services/
Rolley Ball/Speed Truck), que
somam 88 pontos.

“Desde a primeira das oito
etapas deste turno final esta-
mos na liderança. E vou me es-
forçar ao máximo para abrir
uma folga ainda maior na pon-
tuação nesta prova. Este cam-
peonato está muito equilibrado
e acredito que a decisão será
apertada em dezembro, na 40ª
e última etapa. Então é hora de
somar muito pontos para faci-
litar um pouquinho a nossa vida
lá na frente”, observa Alberto
Otazú, segundo maior vencedor
da temporada, com seis triun-
fos em apenas 17 participações.

Em segundo lugar no cam-

Alberto Otazú quer
ampliar liderança na

F-4 Akasp

Kartismo

Hélio  Bianchi (E) e Alberto Otazú (D) lideram a F-4 Akasp
peonato vem a dupla Bruno Bi-
ondo/Emílio di Bisceglie, com
80 pontos, seguidos de perto
por Giovani Bondança/Eder
Ayres e Carlos Santana, empa-
tados com 79 pontos. Em quin-
to aparece Sérgio Gonçalves/
Dilson Sucupira, com 72 pon-
tos, também apenas um ponto
à frente de Arnaldo Biondo/
Bruno Biondo.

Classificação Geral da F-4
da Akasp na Fase Final: 1) Hé-
lio Bianchi/Alberto Otazú, 88
pontos; 2) Bruno Biondo/Emí-
lio di Bisceglie, 80; 3) Giovani
Bondança/Eder Ayres, 79; 4)
Carlos Santana, 79; 5) Sérgio
Gonçalves/Dilson Sucupira, 72;
6) Arnaldo Biondo/Bruno Bion-
do, 71; 7) Luiz Reche/André
Relvas, 63; 8) Alexandre Albi-
no, 58; 9) Heraldo Brasil/Saint
Clair, 50; 10) Otávio Lotfi, 46.

Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Autódromo Virtual de
São Paulo (AVSP), Bianchi Au-
tomóveis, Cardoso Funilaria e
Pintura, No Fire Services, Ro-
lley Ball, Speed Truck. O jo-
vem apoia as ações da Associ-
ação Cruz Verde, Direção para
a Vida e Rotary Club Ponte Es-
taiada.

Cimed Racing busca
3ª vitória consecutiva

no Velo Città

Cacá Bueno
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A antepenúltima etapa da Sto-
ck Car será disputada neste final
de semana e a Cimed Racing luta
para manter sua ascensão no cam-
peonato e conquistar a terceira
vitória seguida na temporada.
Com vitórias de Felipe Fraga em
Cascavel e no Velopark, a equipe
vive seu melhor momento em
2019 e chega embalada para cor-
rer no Velo Città, circuito onde
tem histórico de poles, pódios e
vitórias desde que o circuito en-
trou para a categoria em 2016.

“A equipe vem crescendo no
momento decisivo da temporada
e as duas vitórias que consegui-
mos nas últimas etapas nos trou-
xeram de volta na briga pelo títu-
lo. Eu venci no Velo Città nos úl-
timos dois anos, é uma pista que
eu gosto bastante, então vamos
com tudo para seguir aproximan-
do dos líderes”, diz Fraga, que é o
quinto no campeonato com 225
pontos, 40 atrás do líder.

Cacá Bueno também vem de
bons resultados nas últimas eta-
pas, com destaque para o tercei-
ro lugar em Cascavel ao lado de
Fraga. O pentacampeão da Stock
Car, inclusive, fez uma dobradi-
nha com o tocantinense no Velo
Città em 2017 e acumula três
pódios no Velo Città em três anos
na categoria.

“A Cimed Racing tem um his-
tórico muito bom para o Velo
Città, sempre andamos bem des-
de que a Stock começou a correr
nessa pista em 2017. Subi no

pódio nessa pista nas três tem-
poradas e agora estamos mais
rápidos em classificação, então
temos grandes chances de entrar
novamente no Q3 igual fizemos
em Cascavel para pontuar bem
nas provas da rodada dupla”, diz
Cacá.

Mais jovem piloto a correr
na Stock Car, Marcel Coletta
completou 18 anos na última
sexta-feira (dia 1º) e vive a ex-
pectativa de competir em um
dos traçados que possui mais
experiência nesses seus dois
anos como pilotos de carros de
turismo.

“A expectativa é bem boa por
já ter andado lá no Velo Città. Ao
contrário de Cascavel, onde con-
quistei um top-10 sem nunca ter
andado na pista, no Velo Città eu
andei algumas vezes e em carros
diferentes: Porsche, Stock Light
e Stock Car. Chegar aos 18 anos
é especial para mim, mas con-
fesso que a idade não muda na
hora de fazer o meu melhor den-
tro do carro”, diz Marcel.

Neste final de semana, os
treinos da 10ª etapa da Stock Car
terão início apenas no sábado
(9). O primeiro treino livre será
às 8h25, enquanto o classifica-
tório acontece às 13h30, com
exibição ao vivo do
GloboEsporte.com. No domin-
go, a largada da prova 1 será às
11h e a segunda corrida come-
çará ao meio-dia, ambas com
transmissão ao vivo do Sportv.

esporteodiasp@terra.com.br


