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Não há “ponto inegociável” no
pacote econômico, diz Guedes
Poupança tem menor retirada
líquida para outubro em cinco anos
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Extrema pobreza e desigualdade
crescem há 4 anos, revela pesquisa
Página 4

Presidentes
do Chile e
da Bolívia
afirmam que
não vão
renunciar
Os presidentes do Chile,
Sebastián Piñera, e da Bolívia, Evo Morales, vêm sendo
pressionados a renunciar e
têm enfrentado manifestações contrárias a seus governos. Apesar de enfrentarem protestos por diferentes
razões, ambos coincidem em
que não pretendem renunciar a seus cargos.
No Chile, os protestos começaram no dia 17 de outubro,
após o governo de Piñera
ter aumentado o preço das passagens do metrô. Mesmo após
o presidente ter voltado atrás
e cancelado o aumento, as manifestações não cessaram.
Piñera ainda anunciou pacotes
de medidas para conter a insatisfação dos chilenos, mas o
anúncio não acalmou os protestos.
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

29º C
17º C

Foto/Tânia Rêgo/ABr

Para marcar os 40 anos da
primeira conferência mundial
sobre o clima, realizada em
Genebra em 1979, mais de 11
mil cientistas de 153 países
alertaram para o “sofrimento
incalculável” que as alterações
climáticas irão provocar, a
menos que haja grandes transformações na sociedade.
“Declaramos clara e inequivocamente que o planeta
enfrenta uma emergência
climática”, dizem os cientistas na revista BioScience,
em artigo publicado na terça-feira (5). “Para garantir
um futuro sustentável, precisamos mudar a forma como vivemos”.
Página 3

Leilão do pré-sal deve permitir
descontingenciamentos,
diz governo

Os recursos que serão arrecadados com os bônus de assinatura da Rodada de Licitações
dos Excedentes da Cessão Onerosa devem gerar descontingenciamentos no orçamento do governo federal, disse na quartafeira (6) o secretário especial de
fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues Júnior.
O governo ainda vai definir qual

verba será liberada, mas áreas
como saúde, educação e defesa
devem estar na lista.
O leilão de quarta-feira, poderia arrecadar até R$ 106,56
bilhões em bônus de assinatura,
mas, como apenas dois dos quatro blocos foram arrematados, o
valor efetivamente obtido foi de
R$ 69,960 bilhões.
Esses recursos serão pagos

E esse foco é, justamente, o
de que precisamos de uma cultura de responsabilidade fiscal.
Não podemos entregar um país
quebrado para as futuras gerações”, acrescentou.
O pacote apresentado pelo
governo contém três propostas
de emenda à Constituição
(PEC) que tratam de reformas
econômicas: a do Novo Pacto
Federativo, que prevê transferências de até R$ 500 bilhões
para estados e municípios; a
PEC da Emergência Fiscal,
que define gatilhos automáticos
de contenção dos gastos públicos em caso de crise financeira na União, estados e municípios; a PEC dos Fundos, que
revê a vinculação de receitas
com 281 fundos públicos em
vigor atualmente. Página 4

Mais 4 navios gregos estão
entre os investigados por
vazamento de óleo
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Prefeitura de SP autoriza
“Bandeira 3” para táxi
A Prefeitura de São Paulo, por
meio da Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes (SMT),
publicou no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, portaria que institui a tarifa “Bandeira 3”, a ser utilizada por todas as modalidades do
serviço de táxi. A tarifa corresponde ao acréscimo de 30% na tarifa

quilométrica sobre o valor cobrado na Bandeira 2. A medida atende
a uma demanda da categoria.
Essa bandeira só poderá ser
aplicada em viagens iniciadas na
saída de grandes eventos, como
espetáculos, feiras, congressos,
eventos esportivos e eventos oficiais da cidade.
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Campos Neto diz que BC tem
projeto para redesenhar
cheque especial
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Esporte

RKC participa das
500 Milhas Rental Kart
neste sábado no KGV
Atual campeão sul-americana e líder do campeonato
de provas longas de Interlagos, a equipe Rotary Kart
Club (RKC) participará neste sábado (9) das 500 Milhas
Rental Kart KGV, no Kartódromo Internacional Granja
Viana, em Cotia (SP), com largada às 11 horas.
A prova reunirá 80 equipes,
totalizando mais de 400 pilotos que percorrerão 804 quilômetros em cerca de 12 horas de disputas.
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500 Milhas Rental Kart

Barrichello chega confiante
ao Velo Città, palco de sua
primeira vitória em 2019

Noite
Foto/ Carsten Horst

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,07
Venda:
4,07
Turismo
Compra: 3,91
Venda:
4,24

EURO
Compra: 4,50
Venda:
4,51

até 27 de dezembro, e a União vai
reparti-los com a Petrobras, estados e municípios. A estatal receberá a maior parte, R$ 34,6 bilhões,
já que precisa ser ressarcida pelo
contrato de cessão onerosa assinado em 2010. Municípios receberão R$ 5,3 bilhões, e outra fatia de
mesmo valor será repartida entre as
unidades da federação. O estado do
Rio de Janeiro, que é o estado produtor, terá uma parcela adicional de
R$ 1,1 bilhão, e a União arrecadará os R$ 23 bilhões restantes.
O secretário ressaltou que o
valor destinado à União será maior
que os R$ 22,4 bilhões contingenciados no orçamento até o momento, o que permitirá a liberação da
verba bloqueada. As áreas contempladas devem ser anunciadas no
próximo dia 22 de novembro.
“Claramente, nosso viés é de
descontingenciamento orçamentário”, disse o secretário, que considerou o leilão o maior evento fiscal
do ano e um sucesso.
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Clima: 11 mil
cientistas
alertam para
“sofrimento
incalculável”

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na quarta-feira (6) que não há “ponto
inegociável” nas propostas de
reestruturação do Estado, apresentadas na terça-feira (5) pelo
governo ao Congresso Nacional. “Um ministro da Fazenda
ou da Economia que disser que
há ponto inegociável não está
preparado para o exercício em
uma democracia”, disse o ministro, ao deixar a residência
oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEMAP), onde se reuniu com cerca de 40 senadores.
“Seria uma arrogância tola
dizer que há algum ponto
inegociável. Agora, nós sabemos quais são os pontos críticos e mais importantes, onde
deve estar a atenção e o foco.

Velo Città é uma de suas pistas favoritas

A Stock Car entra em sua reta
final e terá neste domingo (10) a
décima e antepenúltima etapa da
temporada 2019 no autódromo
Velo Città, em Mogi Guaçu (SP).
A pista foi palco da primeira das
quatro vitórias de Rubens Barrichello este ano, quando recebeu
a segunda etapa em maio. Por
isso, o piloto da equipe Mobil
Full Time Sports está bastante
animado para voltar a acelerar o
Stock Car #111.
Outro ponto positivo foi o
bom resultado conquistado
pelo piloto na última etapa, há
três semanas, em Cascavel
(PR).
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EMS Taubaté Funvic e Sada
Cruzeiro decidem o título
nesta quinta-feira
Dois super times abrem a
temporada nacional de clubes
do voleibol nesta quinta-feira
(7) na disputa pelo título da
Supercopa 2019. EMS Taubaté Funvic (SP), campeão da
Superliga 18/19, e Sada Cruzeiro (MG), campeão da Copa
Brasil, se credenciaram para a
partida que será realizada às
21h30, na Arena Sabiazinho,
em Uberlândia (MG), e terá
transmissão ao vivo do canal
SporTV 2.
O duelo envolverá grandes

nomes do vôlei brasileiro, inclusive sete campeões da
Copa do Mundo com a seleção brasileira no último mês
de outubro. Estiveram no lugar mais alto do pódio, no
Japão, os ponteiros Lucarelli
e Douglas, os centrais Lucão
e Maurício Souza e o líbero
Thales, do EMS Taubaté Funvic, e o levantador Fernando
Cachopa e o central Isac, do
Sada Cruzeiro. Além deles,
outros atletas se destacam
nas duas equipes. Página 6
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Prefeitura de São Paulo autoriza
“Bandeira 3” para táxi
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto vem sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jornal
“O DIA” (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
.
CÂMARA (SP)
Em oração pela recuperação de Bruno Covas (PSDB), a bancada espiritualizada do REPUBLICANOS (ex-PRB), do líder e
bispo licenciado (Universal) André Santos, incorporou o empresário na área das carnes Zé Turin (ex-PHS incorporado ao PODEMOS ex-PTN). Agora são 5 vereadores no partido
.
PREFEITURA (SP)
Seguem as orações (protestantes) e rezas (católicas) pra que
o mais jovem prefeito (Século 21) Bruno Covas (PSDB) - 39 de
idade - tenha não só uma sobrevida frente ao câncer e complicações circulatórias, como reassuma o cargo pra ter votos (reeleição) que não teria jamais se estivesse pleno
ASSEMBLEIA (SP)
Deputada Janaína (ainda PSL) tá chocada - pelas suas crenças
cristãs - com o linchamento moral que a colega - deputada federal Joice Hasselmann (ainda no PSL) tá sofrendo por parte dos
que fazem com ela o que ela cansou de fazer com opositores na
campanha: trolar com muitos memes
.
GOVERNO (SP)
Faces de Doria (dono do PSDB ‘de centro’) em campanha
Presidencial 2022: quando o governo Bolsonaro acerta (tipo reformas necessárias) ele elogia, lembrando que começou este processo na prefeitura paulistana e segue realizando enquanto governador (SP), com Meirelles ...
.
CONGRESSO (BR)
Da próxima vez (se é que haverá) que uma CPI (das Notícias
Falsas - Fake News) rolar, é bom que os opositores ao governo
Bolsonaro compreendam melhor preparo pra melhor questionar
gente como o preparado Allan dos Santos (acusado de ser mentor
intelectual do Bolsonarismo). Senão, dá ruim
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Quem não compreender pra valer o que são Liberalismos e
Antiliberalismos no Século 21, compreenderá ainda menos que
o mundo é hoje um grande mercado (econômico-político-cultural-religioso-militar-científico) que usa das ideologias falidas no
Século 20 pra vender ‘esquerdas’ e ‘direitas’
.
JUSTIÇAS (BR)
Tudo o que pode rolar no Supremo (fim da prisão em 2ª Instância e o que mais vier) é reflexo direto do que parte da sociedade é (em relação a aceitar e até endeusar governantes e parlamentares que foram fazer pós-graduação dos criminosos que já eram).
Esta é a Historia da Humanidade
.
PARTIDOS (BR)
“Caneta azul, azul caneta”. É isso o que os donos e sócios
preferenciais dos agora 32 partidos brasileiros usam pra assinar
os abusos sobre contribuintes-eleitores. A reforma moral e espiritual é a única que não vai rolar, porque precisa de gente que
faz o bem sem esperar recompensas
.
EDITOR
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto foi se tornando referencial das liberdades possíveis. Recebeu a “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo e o
“Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com

cesar@cesarneto.com
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A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes
(SMT), publicou no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, portaria que institui a tarifa “Bandeira 3”, a ser utilizada por todas as
modalidades do serviço de táxi.
A tarifa corresponde ao acréscimo de 30% na tarifa quilométrica sobre o valor cobrado na Bandeira 2. A medida atende a uma
demanda da categoria.
Essa bandeira só poderá ser
aplicada em viagens iniciadas na
saída de grandes eventos, como
espetáculos, feiras, congressos,
eventos esportivos e eventos
oficiais da cidade que forem pre-

viamente cadastrados no Departamento de Transportes Públicos (DTP). Para utilizar a Bandeira 3, o taxista obrigatoriamente deve avisar ao passageiro antes do início da corrida para que
ele decida se quer fazer a viagem.
Por exemplo, em uma corrida cujo valor marcado no taxímetro seja de R$ 20,50 na Bandeira
2, o valor a pagar será de R$
24,58 na Bandeira 3. Vale ressaltar que tanto a Bandeira 2 quanto
a Bandeira 3 (acréscimo de 30%
na tarifa quilométrica sobre o
valor cobrado na Bandeira 2) são
de uso opcional do taxista.
Cada motorista deverá portar duas tabelas de preços — uma

delas afixada no vidro lateral esquerdo traseiro do veículo e outra para informação ao passageiro no momento da cobrança.
É importante esclarecer que
os taxistas de todas as categorias ficam obrigados a realizar a
verificação dos taxímetros, feita pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo —
IPEM. Durante o prazo para vistoria estabelecido pelo órgão,
fica provisoriamente autorizada
a cobrança das tarifas dos táxis
das categorias Comum, ComumRádio, Especial e Luxo de acordo com a tabela de preços elaborada pelo DTP e publicada no
Diário Oficial. Caso o taxista

não verifique seu taxímetro no
prazo determinado pelo IPEM,
estará sujeito à fiscalização e
sanções do DTP.
Táxi Comum - Bandeira 1
(das 6h às 20h, de segunda a sábado) - R$ 4,50 mais a tarifa de
R$ 2,75 por quilômetro rodado;
Bandeira 2 (das 20h às 6h, de
segunda a sábado, e o dia todo
aos domingos) – Acréscimo
opcional de 30% sobre a tarifa
quilométrica;
Bandeira 3 (viagens iniciadas
em grandes eventos previamente cadastrados no DTP) —
Acréscimo opcional de 30%
sobre a tarifa da Bandeira 2.

Ações da EMTU, CPTM e Metrô marcam
mês de combate ao câncer de próstata
Neste mês, as empresas ligadas à Secretaria dos Transportes
Metropolitanos
do
Estado (EMTU, CPTM e Metrô)
promoverão uma série de ações
para conscientizar os passageiros sobre a importância de cuidar da saúde. Vale destacar que
o Novembro Azul é um movimento mundial que acontece
para reforçar a importância da
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.
Na quarta-feira (6), agentes
do programa Bem Querer Mulher, ligado ao Instituto para o
Desenvolvimento Sustentável,
estiveram no Terminal Jabaquara, das 10h às 14h, orientando os
passageiros sobre prevenção.
As voluntárias também falarão sobre a importância do incentivo do público feminino ao homem na realização do exame de
toque. Além disso, a iniciativa
distribuirá folhetos informativos
sobre a saúde masculina e laços

azuis, símbolo da campanha.
Prevenção
Na sexta-feira (8), das 8h30
às 16h, é a vez de os estudantes
da Universidade Paulista conversarem com os passageiros do
Terminal Jabaquara. Eles esclarecerão dúvidas e orientarão sobre os cuidados com a saúde
masculina, incluindo a prevenção do câncer de próstata.
Além disso, os passageiros
receberão informações sobre
doenças crônicas (hipertensão
arterial sistêmica e diabetes mellittus) e farão testes de glicemia capilar e aferição de pressão arterial.
Os psicólogos e psicodramatistas da Federação Brasileira
de Psicodrama estarão no Terminal Santo André Leste, na segunda-feira (11), das 10h às 14h. Os
usuários receberão orientações e
poderão participar de esquetes teatrais relacionadas ao tema. Ha-

verá distribuição de material informativo e laços azuis.
CPTM
Nesta quarta-feira (6), das
10h30 às 14h30, quem passar
pela estação Itaim Paulista, na
Linha 12-Safira, da CPTM, poderá receber orientações sobre
a doença. Também serão oferecidos teste de glicemia, aferição de pressão, sessões
de quick massage e instruções
nutricionais gratuitamente. A
ação de saúde é promovida pela
Universidade Univeritas, com
apoio da CPTM.
Especialistas do Centro de
Referência em Saúde do Homem estarão na estação Brás
nos dias 11, 12 e 13 de novembro entre 11h e 15h. Passageiros do Metrô e da CPTM que
passarem pela estação Brás obterão orientações sobre os males da doença, sintomas e fatores de risco, de modo a estimu-

lar a prevenção.
Câncer de próstata
O câncer de próstata é o mais
frequente entre os homens, depois do câncer de pele, e é confirmado após uma biópsia, indicada ao encontrar alguma alteração no exame de sangue (PSA)
ou no exame de toque, que somente são prescritos a partir de
indicação de um urologista.
Na maioria dos casos, a enfermidade evolui de forma lenta e não chega a dar sinais durante a vida nem ameaça a saúde do homem. Em outros casos, pode crescer rapidamente, se espalhar para outros órgãos e causar a morte.
Os principais sintomas estão
listados a seguir: dificuldade de
urinar, demora para começar e
terminar de urinar, diminuição
do jato, necessidade de urinar
mais vezes durante o dia ou à
noite e sangue na urina.

Contrata SP – Fim de Ano oferece
mais de 3 mil vagas temporárias
A Prefeitura de São Paulo
realiza nos dias 11, 12, 13 e 14
de novembro, nas regiões norte,
sul, leste e oeste, a 2ª edição do
Contrata SP – Fim de Ano, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que oferece 3.300 vagas de
trabalhado temporárias.
Em cada uma das regiões,
20 empresas realizarão processos seletivos nas áreas de
comércio e serviços, com
oportunidades para candidatos
a partir dos 16 anos.
“Fizemos um grande chamado para as empresas que ainda
estão admitindo nessa época do
ano para aderirem ao Contrata SP
– Fim de Ano. E para facilitar o
encontro dessas oportunidades
concentraremos nas quatro regiões da cidade a oferta e a demanda, aproximando as empresas
dos trabalhadores, o que facilita
encontrar uma oportunidade perto de casa”, destaca a secretária
municipal de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho, Aline
Cardoso. “Essa é uma excelente
oportunidade para quem quer
ganhar um dinheiro no final do
ano e quem sabe conseguir ser
efetivado para começar 2020
empregado”, completa.
O maior número de oportu-

nidade está no comércio para o
cargo de operador de loja. São
mais de 800 vagas com salário
de até R$ 1.441 e a exigência é
ter ensino médio completo. O
profissional faz do atendimento
ao cliente ao suporte em outras
áreas como caixa, por exemplo.
Para vendedor, são 536 postos com salário médio de R$
1.500, que pode ser complementado com comissões. No
cargo de auxiliar de limpeza são
250 posições, com salários de
R$ 1.163 e escolaridade que
pode variar entre os ensinos fundamental ou médio completos.
Na área de logística, em cargos
como ajudante e auxiliar, os salários chegam a R$ 1.500. Será
exigido o ensino médio completo e a maioria das oportunidades
não exige experiência. A maior
parte dessas atividades envolvem
serviços de carga e descarga e
operações postais.
Para participar do Contrata
SP Fim de Ano, o candidato precisa se inscrever presencialmente até sexta-feira, 8 de novembro, em uma das 24 unidades do
Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo.
No local, a equipe técnica do
Cate realizará o cadastro e verificará as oportunidades de acor-

do com o perfil dos candidatos.
Os pré-selecionados receberão
uma carta de encaminhamento
para comparecer a uma das regiões onde será realizado o processo seletivo do Contrata SP –
Fim de Ano.
Para se inscrever o candidato precisa levar no Cate RG, CPF,
carteira de trabalho e número do
PIS, caso não tenha os últimos
documentos, apresentar foto
3x4 atual e RG, que a emissão é
feita na hora.
A segunda etapa ocorre direto com os empregadores, na próxima semana, nas quatro regiões
de São Paulo. “As vagas de fim
de ano atraem muitas pessoas,
inclusive os estudantes que estão em férias e empreendedores
que querem gerar renda nesta
época. Por este motivo, atendemos a orientação do prefeito
Bruno Covas de realizar o agendamento prévio com dia e faixa
de horário. Desta forma, a população não precisará esperar
em grandes filas debaixo de sol
para ter acesso a uma oportunidade de emprego”, destaca Aline Cardoso.
No dia do processo seletivo
com as empresas, os candidatos
precisam levar a carta de encaminhamento, 20 cópias do cur-

rículo atualizado, RG, CPF, Carteira de Trabalho e Número do
PIS. No evento não será emitida
carteira de trabalho e só serão
atendidos candidatos com a carta de encaminhamento fornecida na primeira etapa de seleção.
Serviço
1ª etapa
Pré-seleção em todas as unidades dos Cates
Data: até 8 de novembro
Horário: das 8h às 17h
Documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, Número do
PIS. Caso não tenha carteira de
trabalho apresentar foto 3x4 atual e RG
2ª etapa
Comparecer no dia e local
indicado na carta de encaminhamento para contato direto com
as empresas participantes levando a carta de encaminhamento,
currículo atualizado, RG, CPF,
Carteira de Trabalho e Número
do PIS (no evento não será emitida carteira de trabalho)
Programação:
· Dia 11/11- zona leste
· Dia 12/11 - zona norte
· Dia 13/11 - zona sul
· Dia 14/11 - zona oeste

1ª Delegacia de Defesa da Mulher
da capital terá nova sede
A Polícia Civil inaugurou na
segunda-feira (11) as novas instalações da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da capital. A unidade especializada passa a funcionar na Rua Vieira Ravasco, nº 26, no bairro Cambuci, no centro da capital paulista.
Até esta data, a 1ª DDM segue
operando normalmente na Bittencourt Rodrigues, 200, na Sé.
Mais ampla, a nova sede da
DDM contará com dois espaços distintos. Em um deles funcionará o plantão, com uma
sala de atendimento maior,
nove salas para delegados, escrivães e investigadores, banheiros e duas celas para presos. No outro, em frente, ficará o
expediente da unidade.
Chefiada pela delegada titular
Giovanna Valenti Clemente, a 1ª
DDM passará a funcionar em um

espaço que reunirá os principais
atores e serviços especializados e
multidisciplinares de atendimento à mulher vítima de violência,
com o objetivo de minimizar o
sofrimento e efetivamente romper o ciclo de violência doméstica da mulher vítima.
A 1ª DDM funciona, desde
2016, de maneira ininterrupta, realizando atendimento
24 horas por dia. De janeiro
a setembro deste ano, a unidade especializada instaurou
1.034 inquéritos policiais e
expediu 549 medidas protetivas. No mesmo período, foram
realizadas 67 prisões, registrados 2.822 boletins de ocorrência e contabilizados 17 termos
circunstanciados.
Com a mudança, o Núcleo
Especial Criminal (Necrim)
da capital, que funciona atual-

mente dentro do Centro Integrado de Comando e Controle
(CICC), será transferido para
o prédio da 1ª DDM, na Sé. A
unidade trabalha com o conceito de justiça restaurativa e
pacificadora para realizar a
mediação de conflitos em casos de crimes de menor potencial ofensivo e de ocorrências que precisam da representação criminal da vítima.
A 1ª DDM foi criada em
1985 e São Paulo foi o primeiro Estado no Brasil a contar com
uma delegacia especializada no
atendimento de mulheres vítimas de violência física, moral e
sexual. Em 1996, a DDM passou a atender também crianças
e adolescentes vítimas dos mesmos crimes e, desde 2016, funciona 24 horas por dia, de forma ininterrupta.

O Estado de São Paulo conta, atualmente, com 133 DDMs
– sendo dez com atendimento 24
horas. Além disso, todas as delegacias do Estado seguem o Protocolo Único de Atendimento,
que estabelece um padrão para
atender e melhor acolher casos
de violência contra a mulher.
Em março ainda foi lançado
o aplicativo SOS Mulher, que
permite que as vítimas de violência doméstica – que possuam
medida protetiva expedida pela
Justiça – peçam ajuda apertando
apenas um botão no celular. O
serviço prioriza o atendimento
às vítimas e agiliza o deslocamento das equipes.
Neste link há a relação de
endereços das DDMs que funcionam em esquema ininterrupto
de atendimento no Estado de
São Paulo.
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Leilão do pré-sal deve permitir
descontingenciamentos, diz governo
Os recursos que serão arrecadados com os bônus de assinatura da Rodada de Licitações
dos Excedentes da Cessão Onerosa devem gerar descontingenciamentos no orçamento do governo federal, disse na quartafeira (6) o secretário especial de
fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues Júnior.
O governo ainda vai definir qual
verba será liberada, mas áreas
como saúde, educação e defesa
devem estar na lista.
O leilão de quarta-feira, poderia arrecadar até R$ 106,56
bilhões em bônus de assinatura,
mas, como apenas dois dos quatro blocos foram arrematados, o
valor efetivamente obtido foi de
R$ 69,960 bilhões.
Esses recursos serão pagos
até 27 de dezembro, e a União
vai reparti-los com a Petrobras,
estados e municípios. A estatal
receberá a maior parte, R$ 34,6
bilhões, já que precisa ser ressarcida pelo contrato de cessão
onerosa assinado em 2010. Municípios receberão R$ 5,3 bilhões, e outra fatia de mesmo
valor será repartida entre as unidades da federação. O estado do
Rio de Janeiro, que é o estado
produtor, terá uma parcela adicional de R$ 1,1 bilhão, e a
União arrecadará os R$ 23 bilhões restantes.
O secretário ressaltou que o
valor destinado à União será

maior que os R$ 22,4 bilhões
contingenciados no orçamento
até o momento, o que permitirá
a liberação da verba bloqueada.
As áreas contempladas devem
ser anunciadas no próximo dia
22 de novembro.
“Claramente, nosso viés é de
descontingenciamento orçamentário”, disse o secretário,
que considerou o leilão o maior
evento fiscal do ano e um sucesso. “Sob qualquer perspectiva,
temos números extremamente
impactantes para a economia,
que permitirão gerar emprego,
renda e um plano de investimento extremamente diferenciado
para o país e importante”.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, avaliou
que “não há dúvidas de que o leilão foi um sucesso”. O ministro
afirmou que será estudado o
motivo de grandes petroleiras
estrangeiras não terem apresentado propostas pelos dois blocos, que foram arrematados pela
Petrobras. No caso de Búzios, a
estatal brasileira formou um
consórcio com as chinesas
CNODC e CNOOC, mas manteve uma participação de 90% no
negócio.
“Foi um sucesso, foi uma vitória, uma construção complexa e que vai demandar de todos
uma análise a partir de agora para
que a gente possa, no menor espaço de tempo possível, ofertar

novamente as duas áreas em que
não houve oferta nesse leilão.
Não tenho dúvida que, em 2020,
essas áreas estarão sendo ofertadas e esse leilão será exitoso”,
afirmou Bento.
Bento Albuquerque adiantou
que o governo analisa a possibilidade de realizar mudanças no
Regime de Partilha, que hoje é
previsto em lei para os blocos
no Polígono do Pré-sal. Para tal,
o Executivo deve apoiar projetos legislativos nesse sentido.
O diretor-geral da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),
Décio Oddone, também avaliou
o leilão como um sucesso, e disse que o resultado não fugiu às
expectativas da agência, dada a
complexidade dos contratos que
seriam assinados. Oddone explicou que as empresas vencedoras
precisariam negociar uma compensação à Petrobras, que já fez
investimentos nesses blocos, e
isso adicionou mais uma variável de risco às ofertas.
“A gente vê o fortalecimento da Petrobras nessas áreas
como natural e absolutamente
esperado”, disse. “Foi um sucesso, porque foi o maior leilão já
realizado, porque levantou o
maior bônus já levantado em um
leilão dessa natureza e, principalmente, porque foi capaz de
destravar um conjunto de investimentos que vão permitir que a

arrecadação e os benefícios dessa riqueza para a sociedade brasileira venham”.
Na saída do leilão, o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco comemorou o resultado e disse que “a aquisição
do campo de Búzios consolida a
posição da Petrobras de liderança incontestável na produção e
exploração de petróleo em águas
ultraprofundas”.
“O Campo de Búzios é um
ativo de classe mundial, o maior
campo de petróleo offshore no
mundo, com substanciais reservas, baixo custo de extração, baixo preço de equilíbrio, alto retorno sobre capital empregado”,
citou.
Apesar de receber R$ 34,6
bilhões pelo aditivo, a Petrobras
ainda assim terá um grande gasto
em bônus de assinatura, já que os
blocos somam quase R$ 70 bilhões, e cerca de 10% disso serão pagos pelas estatais chinesas
que se associaram à brasileira.
O executivo avalia que esse
montante não causará problemas
à situação financeira da estatal,
que realizou um esforço ao
longo do ano para reduzir seu
endividamento. “Mesmo com
esse investimento, a Petrobrás
não acabará o ano com elevação de dívida. Continuaremos
a executar nossa estratégia,
com a gestão ativa de portfólio”. (Agencia Brasil)

Poupança tem menor retirada líquida
para outubro em cinco anos
Aplicação financeira mais
tradicional do país, a caderneta
de poupança registrou a menor
retirada líquida para meses de
outubro em cinco anos. No mês
passado, os saques superaram os
depósitos em R$ 247,2 milhões,
informou na quarta-feira (6) o
Banco Central. Este é o melhor
resultado para o mês desde outubro de 2014, quando a poupança tinha registrado captação líquida (depósitos menos saques)
de R$ 540,3 milhões.
Em outubro do ano passado,
os correntistas tinham retirado
R$ 2,71 bilhões a mais do que

tinham depositado. De janeiro a
outubro, os brasileiros retiraram
R$ 6,31 bilhões a mais do que
depositaram na caderneta. O desempenho está pior do que em
2018. No mesmo período do
ano passado, as captações (depósitos) tinham superado as retiradas em R$ 22,96 bilhões.
Até 2014, os brasileiros depositavam mais do que retiravam
da poupança. Naquele ano, as
captações líquidas chegaram a
R$ 24 bilhões. Com o início da
recessão econômica, em 2015,
os investidores passaram a retirar dinheiro da caderneta para

cobrir dívidas, em um cenário de
queda da renda e de aumento de
desemprego.
Em 2015, R$ 53,57 bilhões
foram sacados da poupança, a
maior retirada líquida da história. Em 2016, os saques superaram os depósitos em R$ 40,7
bilhões. A tendência inverteuse em 2017, quando as captações excederam as retiradas
em R$ 17,12 bilhões, e em
2018 – captação líquida de R$
38,26 bilhões.
Com rendimento de 70% da
Taxa Selic (juros básicos da economia), a poupança está se tor-

nando menos atrativa porque os
juros básicos estão no menor
nível da história. Com a redução
da Selic para 5% ao ano, o investimento deixará de render
mais do que a inflação.
Para 2020, o Boletim Focus,
pesquisa com instituições financeiras divulgada toda semana
pelo Banco Central, prevê inflação oficial pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) de 3,6%. Com a atual
fórmula de rendimento, a poupança renderá 3,5% no próximo
ano, caso a Selic permaneça em
5%. (Agencia Brasil)

Campos Neto diz que BC tem projeto
para redesenhar cheque especial
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse na quarta-feira (6), que anunciará, em breve, um projeto para
redesenhar o cheque especial.
Em audiência na Comissão de
Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, Campos
Neto classificou o cheque especial como “um produto muito regressivo”, com peso maior de juros sobre quem tem
menor renda.
Ele destacou que a maioria
das pessoas que usam o cheque
especial têm renda baixa e menos acesso à educação financeira. Segundo Campos Neto,
44% dos que usam o cheque
especial ganham até 2 salários
mínimos e 67% cursaram até o
ensino médio.
O presidente do Banco Central explicou que quando o banco abre uma linha de crédito para

uso pelo cliente em qualquer
momento há um custo de capital para a instituição financeira.
Esse custo é cobrado pelos bancos por meio das taxas de juros.
O problema é que quem tem
maior renda e, portanto, maior
limite no cheque especial, não
costuma usar os recursos tanto
quanto quem tem menor renda.
Assim, quem paga os juros dessa linha de crédito são as pessoas que usam o cheque especial,
ou seja, as de menor renda.
“Quem tem limite alto e nunca
usa está sendo custeado por
quem tem limite baixo e usa.
Temos um projeto que deverá
sair em breve para redesenhar
isso”, disse Campos Neto.
Cenário externo
Campos Neto disse que a revisão para baixo na estimativa de
crescimento da economia brasi-

leira, que passou de 1,58% para
0,91% este ano foi devido à crise da Argentina, ao “choque Global” e à tragédia em Brumadinho.
Segundo Campos Neto, a
crise argentina fez as exportações brasileiras caírem fortemente. “Há menor corrente de
comércio global. Brumadinho
gerou grande queda na indústria
extrativa mineral. Esses choques
transformaram o crescimento de
1,6% em alguma coisa perto de
0,9”, disse.
Investimento privado
Campos Neto disse que o
crescimento do país “tem sido
um pouco mais atrasado, mas
vai ser de maior qualidade” em
meio a melhores condições
para o investimento privado
no país, em substituição ao
público. “Mais privado, menos
público, vai ser mais eficien-

te e duradouro”, disse.
Inflação
O presidente do BC ressaltou a inflação “baixa, controlada,
rotado abaixo da meta”, acrescentando que “as inflações esperadas
pelo mercado estão todas dentro
da meta. O fenômeno de inflação
baixa não é brasileiro. É amplo”.
Ele disse que esse cenário permite fazer um “movimento de
queda mais eficiente” da taxa
básica de juros, a Selic.
O presidente do BC disse
que a possibilidade de voltar a
reduzir a Selic em 0,5 ponto percentual na próxima reunião do
Comitê de Política Monetária
(Copom), em dezembro, “foi um
passo no sentido da transparência”. No último dia 30, o comitê reduziu a Selic para 5% ao
ano, com corte de 0,5 ponto percentual. (Agencia Brasil)

Leilão da Cessão Onerosa arrecada
R$ 69,960 bilhões em bônus
Maior leilão já realizado na
indústria do petróleo, a Rodada
de Licitações dos Excedentes
da Cessão Onerosa (excedente
do volume de petróleo e gás
que a União cedeu à Petrobras)
teve uma arrecadação de R$
69,960 bilhões em bônus de
assinatura, na manhã de quartafeira (6). A previsão de arrecadação era de até R$ 106,5 bilhões, mas dois dos quatro blocos não receberam ofertas das
14 empresas habilitadas a participar.
Mesmo sem a licitação de
duas das quatro áreas, o leilão
de hoje teve a maior arrecadação da história dos certames

promovidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP), a arrecadação de bônus de assinatura é a maior de todos os outros leilões já realizados pela
agência reguladora, somados.
Como os blocos arrematados receberam ofertas mínimas,
o pagamento desse bônus deverá ocorrer ainda este ano, até o
dia 27 de dezembro.
Petrobras
A participação da Petrobras
foi determinante no leilão, já
que a estatal arrematou sozinha
o bloco de Itapu e formou um
consórcio com participação de

90% para levar também o bloco de Búzios, o maior do leilão. As estatais chinesas
CNODC e CNOOC tiveram participação de 5% cada uma no
consórcio, que pagará R$
68,194 bilhões dos R$ 69,960
bilhões obtidos com bônus de
assinatura nesta rodada.
Os dois blocos arrematados
receberam lances mínimos de
excedente em óleo. No caso
dos leilões do pré-sal, o valor a
ser pago em bônus de assinatura é fixo, já que os contratos seguem as regras do Regime de
Partilha. Nesses leilões, o critério de avaliação das propostas é o excedente em óleo, tam-

bém chamado de óleo-lucro.
Isso significa que as empresas
se comprometem a dividir com
o Estado brasileiro uma parte do
que for extraído dos blocos, e
esse percentual é calculado
apenas depois de serem descontados os custos de operação e
royalties. A proposta vencedora será aquela em que a União
terá a maior participação.
No leilão de quarta-feira, as
empresas tinham que oferecer à
União fatias iguais ou superiores
aos seguintes percentuais mínimos
de óleo-lucro: 26,23% no bloco de
Atapu; 23,24% no de Búzios;
18,15% no de Itapu, e 27,88% no
de Sépia. (Agencia Brasil)

Clima: 11 mil cientistas
alertam para “sofrimento
incalculável”
Para marcar os 40 anos da primeira conferência mundial sobre o clima, realizada em Genebra em 1979, mais de 11 mil cientistas de 153 países alertaram para o “sofrimento incalculável” que as alterações climáticas irão provocar, a menos que haja
grandes transformações na sociedade.
“Declaramos clara e inequivocamente que o planeta enfrenta
uma emergência climática”, dizem os cientistas na revista BioScience, em artigo publicado na terça-feira (5). “Para garantir um
futuro sustentável, precisamos mudar a forma como vivemos”.
“Isso implica grandes transformações no modo como a sociedade global funciona e interage com os ecossistemas naturais”, acrescentam os cientistas, alertando ainda que não há tempo a perder.
“A crise climática já chegou e avança mais rápido do que a
maioria dos cientistas esperava. É mais grave do que se pensava
e ameaça ecossistemas naturais e o destino da humanidade”.
As medidas sugeridas pelos especialistas passam por deter o
crescimento populacional – atualmente há mais 200 mil pessoas
no mundo a cada dia -, reduzir a utilização de combustíveis fósseis por meio da aplicação de taxas e substituindo-a por energias
renováveis, impedir a destruição de florestas e diminuir o consumo de carne.
Áreas da terra inabitáveis
Outra prática que traz “sinais profundamente perturbadores”
em termos de clima é a atividade aérea, com o número de passageiros aumentando significativamente. “A crise climática está
ligada ao excessivo consumo de um estilo de vida rico”, defendem os especialistas.
“Essas reações climáticas em cadeia podem causar perturbações significativas nos ecossistemas, na sociedade e nas economias, tornando vastas áreas da terra inabitáveis”, advertem.
“A boa notícia é que uma mudança, com justiça social e econômica para todos, levará a um bem-estar muito superior àquele
que sentimos atualmente”.
Os mais de 11 mil cientistas de 153 nacionalidades colaboraram para a elaboração dessa mensagem. O professor William
Ripple, principal autor do comunicado, diz ter sentido a necessidade de passar a mensagem para que sejam entendidas todas as
causas e efeitos dessa crise, e não apenas os problemas mais
abordados como as emissões de carbono e o aumento da temperatura global. (Agencia Brasil)

Presidentes do Chile
e da Bolívia afirmam
que não vão renunciar
Os presidentes do Chile, Sebastián Piñera, e da Bolívia, Evo
Morales, vêm sendo pressionados a renunciar e têm enfrentado
manifestações contrárias a seus governos. Apesar de enfrentarem protestos por diferentes razões, ambos coincidem em que
não pretendem renunciar a seus cargos.
No Chile, os protestos começaram no dia 17 de outubro, após
o governo de Piñera ter aumentado o preço das passagens do
metrô. Mesmo após o presidente ter voltado atrás e cancelado o
aumento, as manifestações não cessaram. Piñera ainda anunciou
pacotes de medidas para conter a insatisfação dos chilenos, mas
o anúncio não acalmou os protestos.
O Chile foi palco das manifestações mais violentas e numerosas dos últimos trinta anos.
“Seguramente chegarei ao fim do meu governo. Fui eleito
democraticamente por uma grande maioria de chilenos”, disse
Piñera na terça-feira (5), em entrevista concedida à britânica
BBC, empresa pública de comunicação.
No entanto, após mais de 20 dias de protestos, o presidente
chileno admitiu, pela primeira vez, a hipótese de reformar a Constituição, elaborada durante a ditadura de Pinochet. “Estamos dispostos a discutir tudo, incluindo uma reforma da Constituição”,
disse Piñera.
Entre as medidas para conter as manifestações, o presidente
chileno anunciou um pacote de ajuda para 6.800 pequenas e microempresas afetadas pela crise social, além de um aumento de
20% nas aposentadorias básicas, um aumento do salário mínimo
para US$ 482, um imposto para os ricos - aqueles que têm renda
superior a onze mil dólares por mês, e uma redução nas contas de
eletricidade. Piñera também trocou oito de seus 24 ministros.
Caso Piñera renunciasse hoje, a constituição chilena determina que ele seria substituído pelo ministro do Interior, que convocaria novas eleições. O vencedor terminaria o mandato atual.
Isso porque Piñera ainda não cumpriu dois anos de mandato (ele
cumpre em março do ano que vem). Se a renúncia acontecer após
o cumprimento de dois anos de mandato, o Congresso é o responsável por decidir o nome do substituto.
Bolívia
Na Bolívia, Morales enfrenta manifestações desde 21 de outubro, dia seguinte às eleições gerais. Com uma apuração confusa e com suspeitas de fraude eleitoral, Morales foi eleito em
primeiro turno para o seu quarto mandato consecutivo.
Em um primeiro momento, a oposição pedia que as eleições
fossem a segundo turno. No entanto, com o passar dos dias e as
crescentes manifestações, os opositores recrudesceram o discurso e passaram a pedir o cancelamento das eleições, um novo
pleito e a renúncia de Morales.
“Que renúncia? Aqui vamos cumprir a Constituição Política
do Estado e fazer cumprir o voto do povo boliviano. O grande
problema que alguns grupos têm é que eles não aceitam o voto
do movimento indígena”, afirmou Morales, que disse estar magoado com as mentiras e acusações feitas contra ele.
Movimentos oposicionistas fazem uma paralisação no país,
sem data para acabar. Eles decidiram paralisar as instituições
estatais e as fronteiras da Bolívia, com a ressalva de deixar funcionando os aeroportos internacionais e serviços básicos essenciais e emergências médicas.
Uma Missão da Organização dos Estados Americanos (OEA),
com 30 especialistas, realiza uma auditoria para determinar se
houve ou não fraude nas eleições. Morales afirmou que, se forem detectadas irregularidades, ele estará disposto a ir para o
segundo turno. O resultado da auditoria deve ser divulgado na
semana que vem. (Agencia Brasil)
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Não há “ponto inegociável” no
pacote econômico, diz Guedes
Salles diz agiu com cuidado
sobre óleo para não
prejudicar o turismo
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse na
quarta-feira(6), que agiu de forma a não criar alarmismo ao
divulgar informações relativas
ao avanço da mancha de óleo
que já atingiu nove estados do
Nordeste e ameaça chegar ao
Espírito Santo. Segundo o ministro, uma das razões para o
“cuidado” com as informações
é não prejudicar o turismo na
Região Nordeste.
“Nosso esforço foi para dar
sobriedade à informação a respeito dos pontos de toque do
óleo”, disse Salles ao participar de uma reunião conjunta das
comissões da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional e de Trabalho,
Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados.
“Nossa preocupação desde
o começo foi não criar informações que encorajassem um
impacto ainda maior no turismo da região, que precisa dos
turistas”, acrescentou, garantindo que todas as medidas de
identificação e monitoramento do óleo foram adotadas tão
logo ficou claro a dimensão do
problema.
Ao mencionar a dificuldade de identificar a origem e os
responsáveis pelo óleo e, principalmente, de estimar o volume do produto que ainda pode
estar disperso em alto-mar, ao
sabor das correntes marítimas,
Salles destacou a preocupação
do governo com o necessário
“equilíbrio” na forma de comunicar as informações técnicas
para o público em geral.
“Isso tem que ser feito com
todo o cuidado para não criar
uma falsa sensação de que todo
o Nordeste estava sendo atingido por manchas de óleo, ao
mesmo tempo”, disse Salles,
voltando a repetir que, devido
às características do produto que tende a ser carregado pela
força das correntes marítimas
abaixo da superfície do oceano, não podendo ser visualizado durante sobrevoos e, na maior parte do tempo, nem mesmo por imagens de satélite -, é
muito difícil recolhê-lo antes
que ele chegue à costa.
“Em cada momento [em que
fragmentos do óleo atingiram
pontos específicos do litoral
nordestino], as equipes fizeram
o imediato recolhimento, contando com os esforços de várias entidades e grupos de vo-

luntários”, acrescentou Salles.
“Nos esforçamos para deixar
claro que, uma vez retirado o
óleo das praias, pode-se restabelecer o trânsito de turistas e
a fruição da área. Porque esta
é justamente a região que depende do turismo”.
Providências
Organizada para que o ministro esclarecesse as providências que o governo federal
vem adotando para conter a
poluição de praias, manguezais,
costões, desembocaduras de
rios e outros habitats, e para
identificar e cobrar os responsáveis, a reunião conjunta das
comissões durou quase três
horas. E foi marcada por um
intenso embate ideológico entre a base de apoio do governo
e a oposição, que acusou o
Ministério de Meio Ambiente
de ter demorado a tomar as
medidas necessárias.
Salles rebateu alegando
que, mesmo tendo sido surpreendido por um vazamento sem
paralelo no hemisfério ocidental, o governo tomou as medidas possíveis, inclusive solicitando apoio de organismos internacionais e de outros países. O ministro admitiu que a
Marinha e os órgãos ambientais poderiam estar melhor
equipados “não fosse pelas restrições orçamentárias impostas ao longo de tantos anos” devido à crise econômica resultante, segundo ele, do “gasto de
dinheiro público em outras finalidades que não as ações essenciais do Estado”.
O ministro também voltou
a acusar a Venezuela de não colaborar com o governo brasileiro. Segundo Salles, a única
certeza que se tem até o momento é que o óleo recolhido
no litoral foi extraído de poços petrolíferos venezuelanos.
“Quando dissemos que o óleo
era venezuelano, houve um movimento para que não o fizéssemos. Por que não? É óleo venezuelano, sim. Óleo que vem
de um país que não controla
para onde vende seu óleo porque faliu graças ao modelo econômico”, disse Salles. “Não há
dados para quem o país vende
seu petróleo. Pedimos a colaboração via OEA [Organização
dos Estados Americanos] e até
onde sei, até o presente momento, não houve sequer resposta”. (Agencia Brasil)
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COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 1ª VARA DE REGISTROS
PÚBLICOS - Praça João Mendes s/nº - Salas 2200/2208 - Centro - CEP 01501900 - Fone: (11) 2171-6353 - São Paulo-SP - E-mail: sp1regpub@tjsp.jus.br EDITAL de CITAÇÃO – Prazo de 20 dias, expedido nos autos da ação de
USUCAPIÃO, processo nº 0020967-43.2012.8.26.0100 (Usuc. 505). 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) Elza Iliane Rossa Picazio,
Divo Aliberto Picazio, Clovis Pereira da Silva, David Luiz Buso, Aparecida
de Narde Buso, Cesar Sergente Rossa, Aida Zicari Rossa, Maria de Lourdes
Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que
MARIA CAROLINA MATEUS MULATI GONÇALVES, ALEXANDRE GONÇALVES e
CAMILA CANDIDA MATEUS MULATI ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Planura, nº 01, esquina
com a Rua Padre Antônio Meroth, nº 100 - Jardim Planalto, 26º Subdistrito Vila
Prudente - São Paulo SP, com área de 180,22 m², contr ibuinte nº 154.039.02049, 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. São Paulo, 31 de outubro de 2019.
07 e 08/11

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na quartafeira (6) que não há “ponto inegociável” nas propostas de reestruturação do Estado, apresentadas na terça-feira (5) pelo governo ao Congresso Nacional. “Um
ministro da Fazenda ou da Economia que disser que há ponto
inegociável não está preparado
para o exercício em uma democracia”, disse o ministro, ao deixar a residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), onde se reuniu com cerca de 40 senadores.
“Seria uma arrogância tola
dizer que há algum ponto inegociável. Agora, nós sabemos quais
são os pontos críticos e mais
importantes, onde deve estar a
atenção e o foco. E esse foco é,
justamente, o de que precisamos
de uma cultura de responsabilidade fiscal. Não podemos entregar um país quebrado para as futuras gerações”, acrescentou.
O pacote apresentado pelo
governo contém três propostas
de emenda à Constituição (PEC)
que tratam de reformas econômicas: a do Novo Pacto Federativo, que prevê transferências de
até R$ 500 bilhões para estados
e municípios; a PEC da Emer-

gência Fiscal, que define gatilhos automáticos de contenção
dos gastos públicos em caso de
crise financeira na União, estados e municípios; a PEC dos
Fundos, que revê a vinculação de
receitas com 281 fundos públicos em vigor atualmente.
Tramitação
A expectativa do governo é
de que a PEC Emergencial seja
“apreciada e votada nas duas casas até o final deste ano”, disse
o líder do governo no Senado,
Fernando Bezerra Coelho
(MDB-PE), ao deixar a reunião.
“Temos prazo exíguo, mas temos também uma emergência
fiscal caracterizada em pelo
menos três estados da federação
[Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais]. E tem
também outros estados que estão prestes a entrar em emergência fiscal. Como o Senado é uma
casa da federação, tenho impressão de que isso vai ter um peso
importante para acelerar a tramitação”, argumentou.
Segundo ele, apesar de as
matérias serem “densas”, foram
bem recebidas pelos senadores.
“Evidentemente, um ou outro
ponto pode enfrentar mais resis-

tências. Há comentários com
relação à possibilidade de fusão
dos municípios”, exemplificou.
“Mas quando se explica que o
governo quer, com isso, criar
uma cultura fiscal, onde o município não viva só de transferências, a resistência diminui”.
De acordo com a proposta,
cada município precisará ter uma
receita própria de pelo menos
10% da receita total, o que inclui os repasses feitos pelo governo federal. Segundo Bezerra,
a média atual é próxima a 7%.
“Demos um prazo para alcançar esses 10%, que é até 2024.
Mas a data pode ser ajustada para
2026 ou 2028. O importante é
que a gente não saia criando novos municípios sem sustentabilidade fiscal, e que possamos estimular a criação de uma cultura
de responsabilidade fiscal para
que os municípios possam cobrar
seu IPTU, seu ISS. É preciso que
os entes federativos façam seu
dever de casa”, acrescentou.
Cultura de responsabilidade fiscal
O ministro da Economia voltou a reiterar que as propostas
têm por objetivo a criação uma
cultura de responsabilidade fis-

cal no país. “Temos a lei de responsabilidade fiscal e não temos
uma cultura. Com isso municípios e estados estão quebrados.
Precisamos fortalecer essa cultura de responsabilidade fiscal”,
disse.
Segundo Guedes, a transformação proposta pelo governo
tem “várias dimensões”. Além de
estabelecer uma cultura de responsabilidade fiscal, tem a de
desvincular os fundos. “Tem 280
fundos que poderiam ser melhor
utilizados para saneamento, saúde e infraestrutura. São fundos
que foram carimbados há 20 ou
30 anos, que serão reexaminados pelo Congresso.”
Outra “dimensão” citada pelo
ministro é a administrativa, com
uma reforma que, segundo ele,
valoriza o funcionário público e,
ao mesmo tempo, interrompe
privilégios para o futuro. “Os que
entrarem daqui para frente precisam ter mentalidade de servidor público e não podem ter salários muito maiores do que o
da iniciativa privada. E, para serem efetivados, será necessário
mais tempo de serviço e avaliações, em vez de ganhar imediatamente a estabilidade.” (Agencia Brasil)

Mais 4 navios gregos estão entre os
investigados por vazamento de óleo
Mais quatro navios de bandeira grega, além do Bouboulina, da empresa Delta Tankers,
são alvo da investigação que a
Marinha do Brasil e a Polícia
Federal (PF) realizam para tentar identificar os responsáveis
pelo derrame de óleo cru que,
desde o fim de agosto, atingiu o
litoral dos nove estados do Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará,
Maranhão, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte e
Sergipe).
Oficialmente, a Marinha não
revela os nomes das cinco embarcações a respeito das quais
pediu informações às autoridades marítimas da Grécia, mas,
em nota, a Delta Tankers, responsável pelo Boubolina, revelou tratar-se dos navios-tanques
Maran Apollo e Maran Libra (da
Maran Tankers), Minerva Alexandra (Minerva Marine) e do
Cap Pembroke (Euronav), além
do Bouboulina.
Na mesma nota, a Delta

Tankers informa que recebeu a
notificação da Marinha brasileira somente na terça-feira (5). A
empresa diz ainda que, no documento entregue pelo Ministério
de Assuntos Marítimos da Grécia, os cinco navios gregos são
tratados como suspeitos de derramamento do óleo que polui
praias, mangues e a foz, ou desembocaduras, de rios na costa
do Nordeste.
A Delta Tankers nega ter
qualquer relação com o óleo
encontrado no litoral nordestino e garante que pode comprovar a regularidade de suas operações. A empresa grega afirma
que inspecionou os registros
gravados por câmeras e sensores existentes no interior do
Boubolina e não encontrou nenhum indício de que parte do
produto que estava sendo transportado vazou.
“Este material será compartilhado de bom grado com as
autoridades brasileiras, caso en-

trem em contato com a empresa
nesta investigação. Até agora,
esse contato não foi feito”, afirmou a empresa no comunicado
divulgado ontem.
Trinta Suspeitos
A Marinha informou
à Agência Brasil que o pedido
para notificação dos cinco navios de bandeira grega foi apresentado às autoridades da Grécia no dia 12 de outubro. Segundo a Marinha, as investigações,
feitas em conjunto com a Polícia Federal, com o apoio de instituições nacionais e estrangeiras, identificou 30 navios-tanque
de várias nacionalidades que navegaram próximo à costa brasileira, na região de onde o óleo
pode ter se espalhado. Segundo
o Centro de Hidrografia da Marinha, esse ponto inicial fica cerca de 733 quilômetros a leste do
estado da Paraíba.
Dos 30 navios-tanques sob
investigação, o Bouboulina é

apontado como o principal
suspeito pelo provável derramamento de óleo. Os investigadores
afirmam que, após carregar petróleo bruto na Venezuela, a embarcação grega contornou a costa
nordestina brasileira e seguiu viagem rumo a Cingapura e à Malásia, onde teria transferido parte do material para outro navio.
A Delta Tankers confirma
que o Bouboulina partiu da Venezuela em 19 de julho, carregado com petróleo, para Melaka,
na Malásia, onde descarregou
toda a carga embarcada em território venezuelano, “sem qualquer falta”.
Ainda de acordo com a Marinha, os investigadores também
avaliaram a hipótese de o óleo
ter vazado de um “navio pirata”
ou dark ship (embarcação que
navega com sistemas de localização desligados), mas imagens
de satélite não revelam qualquer
movimentação neste sentido.
(Agencia Brasil)

Extrema pobreza e desigualdade
crescem há 4 anos, revela pesquisa
A leve recuperação econômica observada nos últimos dois
anos no Brasil não se refletiu de
forma igual entre os diversos
segmentos sociais. Enquanto o
Produto Interno Bruto (PIB – a
soma de todas as riquezas produzidas no país) cresceu 1,1%
em 2017 e 2018, após as quedas de 3,5% em 2015 e 3,3% em
2016, o rendimento dos 10%
mais ricos da população subiu
4,1% em 2018 e o rendimento
dos 40% mais pobres caiu 0,8%,
na comparação com 2017.
Com isso, o índice que mede
a razão entre os 10% que ganham
mais e os 40% que ganham menos, que vinha caindo até 2015,
quando atingiu 12, voltou a crescer e chegou a 13 em 2018. Ou
seja, os 10% da população com
os maiores rendimentos ganham, em média, 13 vezes mais
do que os 40% da população
com os menores rendimentos.
É o que mostra a pesquisa
Síntese de Indicadores Sociais
(SIS) 2019, divulgada na quarta-feira (6), no Rio de Janeiro,
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O
estudo analisa as condições de
vida da população brasileira.
O levantamento começou a
ser feito em 1999, com dados
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), e, desde 2012, passou a utilizar os dados da Pnad Contínua, ou seja,
uma nova metodologia e, portanto, uma nova série histórica. Os

dados divulgados hoje são referentes a 2018 e utilizam também
outras informações, como a
Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) e o Sistema de Contas Nacionais.
Desigualdade
Segundo o IBGE, o aumento
da desigualdade é reflexo da falta de ganho real no salário mínimo ocorrida em 2018, além da
informalidade e da subutilização
no mercado de trabalho, que
atingem níveis recordes atualmente, com 41,4% das pessoas
ocupadas nessa condição, de
acordo com o gerente dos Indicadores Sociais do IBGE, André
Simões.
“No mercado de trabalho, o
que nós observamos é uma pequena redução na taxa de desocupação entre 2017 e 2018, juntamente com isso um pequeno
aumento do rendimento do trabalho também. Apesar disso, vemos um aumento da subutilização da força de trabalho, encampado pelo aumento da proporção
de pessoas com insuficiência de
horas trabalhadas” disse. A subutilização passou de 15,8% em
2015 para 24,6% em 2018.
O Índice de Gini, um padrão
clássico para medir desigualdade, vem subindo há quatro
anos no Brasil. Em 2015, atingiu o mínimo da série histórica, com 0,524 e chegou a
0,545 em 2018. Quanto mais
próximo de zero, mais iguali-

tária é a sociedade.
Extrema pobreza
No indicador da pobreza
monetária, ou seja, que leva em
conta apenas a renda, o Brasil
também tem apresentado piora
nos últimos quatro anos. Ao
todo, 13,5 milhões de pessoas
no Brasil viviam em 2018 com
até R$ 145 por mês, o que corresponde a 6,5% da população,
após a mínima de 4,5% em 2014.
O IBGE destaca que no Brasil
há mais pessoas em situação de pobreza extrema do que toda a população de países como Bolívia, Bélgica, Grécia e Portugal. Desse total, 72,7% são pretas ou pardas.
Na faixa da pobreza, considerando o rendimento per capita de até R$ 420 por mês, houve
uma leve redução, passando de
26% em 2017 para 25,3% em
2018, com 52,5 milhões de pessoas. Ou seja, 1,1 milhão de pessoas deixaram essa condição na
comparação anual.
O mínimo foi alcançado em
2014, com 22,8%. Por estado,
o Maranhão tem a maior proporção de pobres, com 53% da população nesta condição, enquanto Santa Catarina tem a menor
proporção, com 8%.
Redução da pobreza
André Simões explicou que
o ingresso no mercado de trabalho é o principal meio de redução de pobreza. Porém, como os
dados indicam que a faixa dos

maiores rendimentos apresenta
crescimento de renda enquanto
os menores rendimentos estão
estagnados ou com perdas, ele
destacou a necessidade de outras
medidas para reduzir as desigualdades sociais.
“Como é um grupo muito
vulnerável e não está com uma
propensão tão grande de entrar
no mercado de trabalho quanto
os outros grupos sociais, com
rendimentos mais elevados, necessita de cuidados maiores,
como políticas públicas, políticas de transferência de renda,
políticas de dinamização do
mercado de trabalho para que
elas possam ter acesso a uma
renda que as tire dessa situação
de pobreza”, ponderou.
O IBGE também analisou as
condições da moradia e constatou que, no total do país, 12,8%
das pessoas moram em domicílios com pelo menos uma inadequação, que são a ausência de
banheiro exclusivo, paredes feitas com material não durável,
adensamento excessivo ou ônus
muito alto com o aluguel. Na
população que vive com até R$
420 mensais, a proporção sobe
para 29,3%.
Quanto à ausência de serviços de saneamento, que são a
coleta de lixo, o abastecimento
de água e o esgotamento sanitário, 58% dos pobres vivem com
pelo menos uma dessas situações, enquanto a proporção geral é de 37,2%. (Agencia Brasil)

São Paulo, quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Jornal O DIA SP

MAC Compra de Ativos - Companhia Securetizadora de Créditos Financeiros
CNPJ MF n° 05.044.810/0001-63
Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 2018 e 2017 - (Valores expressos em reais)
Demonstração dos Resultados
2018
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e 2017
3.648.304,13
Ativo
31/12/2018
31/12/2017 Passivo + Patrimonio Líquido
31/12/2018
31/12/2017 Receita Operacional Bruta
3.648.304,13
Ativo Circulante
4.155.982,41
552.138,78 Passivo Circulante
446.820,47
382.741,85 Receita de Recebíveis
(169.999,36)
Disponibilidades
7.777,57
206.162,97 Fornecedores
8.339,76 Deduções da Receita Bruta
(169.999,36)
Banco Conta Movimento
2.088,36
175.388,37 Salários e Encargos Sociais
159.903,58
155.242,73 Imposto sobre a Receita Bruta
3.478.304,77
Aplicações Financeiras
5.689,21
30.774,60 Tributos a Recolher
285.222,07
219.159,36 Receita Operacional Líquida
Custo e Despesas Operacionais
(3.351.765,47)
Créditos
4.148.204,84
345.975,81 Contas a Pagar - Terceiros
1.694,82
- Custo de Aquisição de Créditos Financeiros (87.493,63)
Recebíveis Financeiros
2.539.641,73
115.356,30 Passivo não Circulante
470.933,49 Despesas Gerais
(3.235.612,11)
Outros Créditos a Receber
1.389.663,58
33.954,34 Contas a Pagar - Acionistas
470.933,49 Outras (Despesas) Receitas Operacionais
44.175,44
Tributos a Recuperar
218.899,53
196.665,17 Patrimônio Líquido
5.581.847,54 1.817.107,70 (Despesas) Receitas Financeiras
(72.835,17)
Ativo não Circulante
1.872.685,60 2.118.644,26 Capital Social
14.050.000,00 14.050.000,00 Prejuízo do Exercício Antes dos Tributos 126.539,30
Realizável a Longo Prazo
201.876,52
177.348,35 Adto para Futuro Aumento de Capital
15.856.653,06 12.268.344,99 Provisão para I. R. e Contribuição Social
49.892,47
Imobilizado
1.670.809,08 1.941.295,91 Prejuízos Acumulados
(24.324.805,52) (24.501.237,29) Prejuízo do Exercício
176.431,77
0,01
Total do Ativo
6.028.668,01 2.670.783,04 Total do Passivo + Patrimonio Líquido 6.028.668,01 2.670.783,04 Prejuízo Por Ação
Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido
Marcelo Fernandes
Diretor Superintendente
Capital Social Subscrito Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Prejuízos Acumulados
Total
Walkiria Galastri
Saldo Finais em 31/12/2016
14.050.000,00
9.832.018,39
(23.114.640,01) 767.378,38
Diretora
Prejuízo do Exercício
(1.386.597,28) (1.386.597,28)
Marcelo Fernandes
Adiantamento para Futuro Aumento do Capital
2.436.326,60
- 2.436.326,60
Contador - CRC 1SP190010/O-6
Saldo Finais em 31/12/2017
14.050.000,00
12.268.344,99
(24.501.237,29) 1.817.107,70
As Demonstrações Financeiras e
Lucro do Exercício
176.431,77 176.431,77
Notas Explicativas em sua Integra estão
Adiantamento para Futuro Aumento do Capital
3.588.308,07
- 3.588.308,07
à disposição na Sede da Companhia.
Saldo Finais em 31/12/2018
14.050.000,00
15.856.653,06
(24.324.805,52) 5.581.847,54

Novaterra Incorporações Imobiliárias e Participações Ltda.
CNPJ: 12.236.829/0001-77 - NIRE: 35224292977
Edital de Convocação de para Reunião de Sócios
À Vértice Administração de Bens Ltda. Avenida José Bonifácio Coutinho Nogueira, nº 214, Sala 142, Condomínio Spot
Galleria, Jardim Madalena, Campinas - SP. Com cópia para: Wagner Bisco Alameda dos Bauínias, n. 160, Condomínio Chácaras do Alto da Nova Campinas, Campinas/SP. Referente: Edital de 1ª convocação para reunião de sócios, a
ser realizada em 18/11/2019 (às 10 hs). Prezados Senhores, Concentus Societas Participações Societárias Ltda.,
pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 13.336.562/0001-52, com sede em SP/SP, na Avenida das Nações Unidas,
n.º 18.801, conjunto 407, Tower Park, Vila Almeida, (“Concentus”), na qualidade de sócia detentora de quotas representativas de 50% do capital social de Novaterra Incorporações Imobiliárias e Participações Ltda., pessoa jurídica de
direito privado, CNPJ nº 12.236.829/0001-77, com sede na Cidade de Campinas/SP, na Avenida José Bonifácio Coutinho
Nogueira, n.º 150, conjunto 401, Jardim Madalena, (“Sociedade”), vem, ante a inércia do Wagner Bisco (administrador
com poderes isolados de representação) após pedido de convocação fundamentado, nos termos do artigo 1.073, I, do
Código Civil, convocar os sócios da Sociedade para reunirem-se em reunião de sócios, a ser realizada, em 1ª convocação, no dia 18/11/2019, às 10:00 hs, na sede social da Sociedade, para examinar, discutir e votar a respeito do exercício, pela Concentus, do direito de retirada previsto na Cláusula 23ª do Contrato Social. Atenciosamente, Concentus
Societas Participações Societárias Ltda. Por: Pedro Vinicius Bisco - Cargo: Sócio-Administrador. (07, 08 e 09/11/2019)
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITANO
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Prezado (a) Condômino (a): Atendendo solicitação do Síndico, Dr. Ricardo Scravajar Gouveia, estamos convocando
V.S.ª. para comparecer à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA do Condomínio Edifício Metropolitano, situado na
Praça Dom José Gaspar, 134, que será realizada, em primeira convocação, no dia 14 de novembro de 2019, quintafeira, às 14:30 horas, no subsolo do edifício (garagem), desde que contando no ato, com o número legal de
presenças, ou então, em segunda e última convocação, com qualquer quórum, no dia 19 de novembro de 2019, terçafeira, às 14:30 horas, no auditório do Hotel Gran Corona, localizado na Rua Basílio da Gama 101 – 1º andar, para
o exame, discussão e deliberação da seguinte. ORDEM DO DIA: 1. Discussão e votação da concessão de uma
carência, pleiteada pelo locador do cinema, bem como deliberação sobre o atual contrato de locação e possíveis
alterações, visando os interesses dos condôminos; 2. Esclarecimentos sobre a conclusão da nova coifa, bem como
estabelecimento das regras e custo para seu uso e fixação do limite de usuários; 3. Aprovação da instalação de novas
câmeras – CFTV – na galeria, visando dar maior segurança aos usuários; 4. Informações sobre o andamento do
processo de acessibilidade, tendo em vista a cobrança por parte do Ministério Público/CONPRESP para sua execução.
Constituição de uma Comissão de Condôminos para o acompanhamento do processo, e, 5. Ciência e informações
sobre o rateio para o custeio das obras de reposição dos pisos/revestimentos, nos locais onde foram realizadas
intervenções. Nos termos da legislação vigente, os Condôminos, em caso de ausência ou impedimento, os condôminos
poderão se fazer representar por procurador munido do respectivo instrumento de procuração. Lembramos ainda, que
os condôminos devedores de cotas condominiais não poderão participar das deliberações, conforme determinam a
Convenção do Condomínio e o Código Civil Brasileiro. Atenciosamente, GTA – GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA. São
K-07/11
Paulo, 05 de novembro de 2019
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Comunicado de Extravio
La Cocagne Jardim Serviços Culinarios Ltda.,CNPJ: 44.011.484/0001-40, com seus atos societários arquivados na JUCESP

2017
2.843.175,93
2.843.175,93
(134.053,72)
(134.053,72)
2.709.122,21
(3.905.174,13)
(191.033,92)
(3.386.900,94)
(327.239,27)
(1.196.051,92)
(190.545,36)
(1.386.597,28)
(0,04)

Brazilian Securities
Companhia de Securitização
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
Edital de Convocação
Vigésima Terceira Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários
da 290ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os senhores titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 290ª Série da 1ª Emissão da
Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI”, “Emissão” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da
Cláusula Quinze do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 290ª Série da 1ª Emissão de Certiﬁcados de
Recebíveis Imobiliários da Securitizadora (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para a Vigésima
Terceira Assembleia Geral dos Investidores dos CRI (“Vigésima Terceira Assembleia”), a se realizar no dia 03 de
dezembro de 2019 às 10h, no endereço da Securitizadora, na Avenida Paulista, nº 1.374, 17º andar, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre aprovação ou não de: (i) medidas a serem adotadas em relação à
excussão das Garantias dos CRI; (ii) medidas a serem adotadas em relação à excussão extrajudicial dos imóveis dados
em alienação ﬁduciária à Securitizadora em garantia dos CRI; (iii) a contratação de escritório de advocacia para
implementação das deliberações previstas nos itens (i) e (ii) acima, cujas cotações serão informadas na Assembleia; e
(iv) aporte de recursos pelos titulares dos CRI. Os Investidores deverão se apresentar no endereço da Securitizadora,
acima indicado, portando os documentos que comprovem sua condição de titular dos CRI e, os que se ﬁzerem
representar por procuração deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes especíﬁcos para representação
na Vigésima Terceira Assembleia, no mesmo endereço da Securitizadora indicado acima, no momento da referida
Vigésima Terceira Assembleia. Sem prejuízo, e em benefício do tempo, os titulares dos CRI deverão encaminhar
previamente os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.
br, com, pelo menos, 2 (dois) dias úteis de antecedência, e apresentar as vias originais no momento da referida Vigésima
Terceira Assembleia. São Paulo, 07 de novembro de 2019. Brazilian Securities Companhia de Securitização

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”), convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 22/11/2019, às 10h00, na sede da acionista Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A., situada na Avenida
Dra. Ruth Cardoso (antiga Avenida das Nações Unidas), Edifício Eldorado Business Tower, nº 8501, 32º andar, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a dissolução, liquidação e extinção da Companhia, tendo em vista sua inatividade, a não realização de seu objeto social e a inexistência de ativo ou passivo a realizar. Rio de Janeiro, 04 de novembro de
2019. Roberto Ribeiro Capobianco - Presidente do Conselho de Administração.
(05, 06 e 07)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0004206-60.2007.8.26.0439 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso
Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) OLAVO LOPES JÚNIOR, CPF/MF de n.º 073.991.28871, que Banco do Brasil S/A, ajuizou Ação Monitória objetivando a cobrança da quantia de R$ 4.105,34 (quatro
mil e cento e cinco reais e trinta e quatro centavos), referente ao contrato bancário firmado entre as partes
em 07/06/2005. Estando o réu em local ignorado, foi expedido o presente edital, para que em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, paguem o “quantum” reclamado ou ofereçam embargos, sob pena de não o fazendo,
constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida. 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 24 de outubro de 2019.

sob o NIRE 35.201.233.460, com sede social na Rua Jeronimo da Veiga, 358, Jd. Paulista, São Paulo/SP, CEP 04.536-001,
comunica o extravio de impressora fiscal, de modelo MP-2100 THF1 Nº BE050769200100011210 sobe a seguinte marca
DEMATECH .São Paulo/SP, 24 de outubro 2019.

Parque Santana Empreendimentos Eireli

CNPJ 51.608.529/0001-23 - NIRE 35.602.895.986
Redução de Capital
PARQUE SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI (“EIRELI”), com sede na Avenida Eusébio Matoso nº 1375, 6º andar, conjunto 602, sala C,
Butantã, São Paulo/SP, CEP 05423-180, CNPJ 51.608.529/0001-23, NIRE 35.602.895.986, vem a público divulgar a decisão de seu titular,
realizada em 06/11/2019, aprovando, nos termos dos art. 1.082, inciso II, e 1.084 do Código Civil, a redução do capital social da EIRELI, no valor
de R$ 78.014,00, com o cancelamento de 78.014 quotas e restituição do capital ao titular Fabio Zanella, mediante entrega da participação
detida pela EIRELI na Z2i IMÓVEIS E INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ 15.546.231/0001-72). Titular administrador: Fabio Zanella.
Viação Danubio Azul Ltda.
CNPJ nº 56.927.163/0003-30
Requerimento de Autorização
Viação Danubio Azul Ltda., permissionária da linha intermunicipal de ônibus de característica rodoviária, entre Cajuru e
São Paulo,(Autos 7871/DER/1977), faz saber que está requerendo junto a ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados de Transportes do Estado de São Paulo/Diretoria de Procedimentos e Logística, requer autorização para: Incluir o
seccionamento das cidades de Porto Ferreira, Leme e Araras no horário com partida de Cajuru às 10:10, e a cidade de Araras
no horário com partida de Cajuru às 03:10 e as cidades de Araras, Leme e Porto Ferreira no horário com partida de São Paulo
às 11:40 e as cidades de Araras e Leme no horário com partida de São Paulo às 19:00 horas e Alterar o horário com partida
de Pirassununga às 13:00 para 13:30 horas . Durante o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data do protocolo do referido
pedido junto a ARTESP, serão recebidas junto a ARTESP/SP (Rua Iguatemi nº 105 - São Paulo), impugnações, reclamações,
sugestões e novas propostas relacionadas com os pedidos supra.

RUGE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A
Companhia aberta - CNPJ nº 21.976.484/0001-89 - NIRE: 3530047627-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
A RUGE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A (nova denominação da GERU SECURITIZADORA
DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A), companhia aberta com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no CNPJ sob o nº 21.976.484/0001-89, neste ato
representada na forma de seu estatuto social, vem convocar os senhores titulares das debêntures simples, não conversíveis
em ações, da espécie subordinada, em série única, para colocação privada, da Ruge Securitizadora de Créditos Financeiros
S.A, (“Debenturistas”, “Debêntures” e “Companhia”, respectivamente), nos termos do artigo 71 da lei 6.404/76,
de 15 de dezembro de 1976, e da Cláusula Quarta do “
            
      !    "#$  %        %  &        #    
'   (    %   )     *"” (“Escritura”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas,
a se realizar em primeira convocação no dia 22 de novembro de 2019, às 10:00, na sede da Companhia localizada
na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003. Na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
(“Assembleia”), a ﬁm de discutir e deliberar sobre o aditamento à Escritura, e aos demais documentos da Emissão que
se ﬁzerem necessários, com o especial ﬁm de: (i) alterar o Prazo de Vigência e a Data de Vencimento das Debêntures
e, consequentemente, a cláusula 3.15.1 da Escritura; (ii) alterar a previsão de Amortização Extraordinária Obrigatória
prevista na cláusula 3.16 da Escritura; (iii) alterar a previsão de pagamento de Prêmio de Reembolso, alterando
consequentemente a cláusula 3.17 da Escritura; (iv) inclusão da previsão do Resgate Antecipado Total das Debêntures
para que caso seja encontrado um comprador para a totalidade das CCB vinculadas às Debêntures, fornecendo quitação
da Emissão independentemente do efetivo pagamento de seu Valor Nominal Unitário ou de Prêmio de Reembolso e,
consequentemente, alterar a cláusula 3.19 da Escritura; e (v) alterar a disposição de dação das CCB em pagamento,
prevista na cláusula 3.20 da Escritura. Informações Gerais: Os Debenturistas poderão se fazer representar na Assembleia
por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com reconhecimento de ﬁrma, acompanhada de cópia de
documento de identidade do outorgado. Com o objetivo de dar celeridade ao processo, o instrumento de mandato com
poderes para representação na referida assembleia poderá, a exclusivo critério do Debenturista, ser depositado na sede da
Companhia, preferencialmente até 48 (quarenta e oito) horas antes da data da Assembleia. Sem prejuízo e, em benefício
do tempo, os Debenturistas deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail:
assembleias@pentagonotrustee.com.br. Na data de realização da Assembleia, os representantes dos Debenturistas
deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem
como dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 07 de novembro de 2019
Victoria de Sá - Diretora de Relação com Investidores

11ª Vara Cível do Fórum Central/SP- Processo nº: 1066121-57.2018.8.26.0100 - Classe / Assunto: Procedimento
Comum Cível / Prestação de Serviços - Requerente: Mosteiro de São Bento de São Paulo - Requerido: Mario
Jaime Cespedes Calarza. Vistos. Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a
localização da parte ré, defiro a citação editalícia requerida às fls. 167, servindo a presente decisão como
edital. Este Juízo FAZ SABER a Mario Jaime Cespedes Calarza, domiciliado em local incerto e não sabido,
que lhe foi movida Ação de Cobrança por Mosteiro de São Bento de São Paulo, alegando em síntese: a parte
ré lhe deve R$ 1.427,20 (para 05/2018), referentes a prestação de serviços educacionais referentes ao ano
de 2017 . Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente contestação, sob pena de revelia. No silêncio, será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo
de 20 dias. Recolha a parte autora as custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 157,29,
providenciando, no mais, a publicação do edital em jornais de grande circulação, comprovando-se nos autos,
no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. São Paulo, 22 de outubro de 2019. Christopher Alexander Roisin Juiz
de Direito.
07 e 08/11
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 109823787.2016.8.26.0100 (USUC 1009) 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) Rafael Prado
Rodrigues,Emília Rocha Salles,Rubens de Salles,Constância Perez Ribeiro,Máximo Torregon ou Maximo Torrejão, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que
Leonor Pereira Martins ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua
Jamblico,nº 99 Casa Verde Alta - São Paulo SP, com área de 400,00 m², contribuinte nº 075.014.0038-5, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal.Estando em termos,expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de
15(quinze) dias úteis,a fluir após o prazo de 20dias, 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.
[07,08]
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 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 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 117.673.33897, 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.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1081718-37.2016.8.26.0100

(USUC 866) 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) Flavio Aparecido da Silva, Sarti &
Companhia Sociedade Civil, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Fernanda Aparecida da Silva ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração
de domínio sobre o imóvel localizado na Rua General Augusto Imbassaí, nº 70 Vila Bela Vista, 48º Subdistrito Vila Nova
CAchoeirinha - São Paulo SP, com área de 300,00 m², contribuinte nº 305.042.0003-5, alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[07,08]
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE Diva Fernandes Morato Castro, REQUERIDO POR
Fábio Fernandes Morato Castro - PROCESSO Nº 1012759-87.2016.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional
IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr. Ary Casagrande Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
que, por sentença proferida em 23/04/2019, foi decretada a parcial INTERDIÇÃO de DIVA FERNANDES MORATO CASTRO, CPF 250.155.968-12,
declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil abaixo indicados e nomeado como CURADOR, em caráter DEFINITIVO, Fábio
Fernandes Morato Castro. As restrições impostas à requerida, baseadas no laudo realizado: “Há restrição total para os atos de vida negocial e
patrimonial, como fazer empréstimos, conciliar, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada.” O presente edital será publicado por três
VEZES ªCOMªINTERVALOªDEªDEZªDIAS ªEªAlXADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªMAIOªDEªªªª"ª
Citação - Prazo 20 dias - Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (000827223.2018.8.26.0011) - Processo principal: 1074650-36.2016.8.26.0100 - Apensado ao: 107465036.2016.8.26.0100. O Dr. Regis Rodrigues Bonvicino, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional
XI - Pinheiros. Faz Saber a Eliani Islaine Bernadette Correa, CPF 146.999.838- 63, que nos autos da
ação Monitória, em fase de Cumprimento de Sentença, requerida por Anete Mascarenhas Pedreira, foi
instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Mercatto Comércio
de Roupas Ltda - Me, CNPJ 74.656.612/0001-73, objetivando integrar seus sócios no polo passivo da
presente ação, possibilitando-se, assim, o alcance de bens, os quais garantirão o débito em litígio. Estando
DUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRV
dias supra, conteste e requeira as provas cabíveis, sendo nomeado curador especial em caso de revelia
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora
$UWGR1&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL%H

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC.
Nº 1021962-44.2016.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de
São Paulo, Dr(a). EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. Edital para conhecimento de Terceiros, extraído dos autos da Ação de
Desapropriação, com prazo de 10 dias - Processo nº 1021962-44.2016.8.26.0053. O Dr. Evandro Carlos de Oliveira, Juiz de Direito da 7ª Vara de Fazenda
Pública - Foro Central. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que, perante este Juízo e
Cartório, é promovida uma Ação de Desapropriação, requerida pelo Município de São Paulo contra Luciano Ribeiro Nogueira, CPF 004.759.048-34, Flavio
Ribeiro Nogueira Filho, CPF 606.462.418-34, Renata Gonçalves Nogueira Devecz, CPF 085.772.528-92, Luiz Devecz Júnior, CPF 675.971.308-72, Flavia
Ribeiro Nogueira de Freitas, CPF 257.007.468-32, Keyne Souza Freitas, CPF 148.386.508-84, Alícia Dauntre Leal da Costa Nogueira, CPF 006.460.108-08
e Luciano Nogueira Neto, CPF 949.484.888-87, objetivando a desapropriação da área de 57,64m², concernente a parte do imóvel situado na Av. Santo
Amaro, nº 372 - Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, contribuinte nº 016.141.0002-0. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a
EXPEDIÎÍOªDEªEDITALªCOMªOªPRAZOªDEªªDEZ ªDIASªAªCONTARªDAªPUBLICAÎÍOªNOª»RGÍOª/lCIAL ªNOSªTERMOSªEªPARAªOSªlNSªDOª$ECª,EIªNª ªOªQUAL ªPORª
EXTRATO ªSERÈªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªOUTUBROªDEªªªªªªªª"ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007747-14.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leandro de Paula Martins Constant, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ROSELI PETRIN GESUALDO, Brasileiro, Casada, Empresária, RG 24131925, CPF 204.581.978-74, com
endereço à Rua Xavantes, 272, sala 05, Brás, CEP 03027-000, São Paulo - SP PODER DO IMPACTO MALHARIA LTDA
EPP, CNPJ 18.802.158/0001-40, com endereço à Rua Xavantes, 272, Sala 5, Brás, CEP 03027-000, São Paulo - SP, que
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Ronivaldo Fabri Cagnassi - Me, para cobrança
de R$ 32.482,81 (jan/2019), representado por 10 boletos bancários, no valor de R$ 3.000,00 cada. Estando as executadas
EMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEMªOªhQUANTUMvª
RECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOª
DÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDOSEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ª
TENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAMªEMBARGOS ªFACULTANDOªASªEXECUTADASªNESSEªPRAZO ª
RECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOSªEXEQUENTESªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ª
REQUEREREMªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMªªSEIS ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ª
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações
DEªFATOªFORMULADASªPELOSªEXEQUENTESª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAª
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de novembro de 2019.
B 07 e 08/11
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EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 30DIAS.PROCESSO Nº1000777-29.2018.8.26.0004 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 3ªVara Cível,do Foro

Regional IV-Lapa,Estado de São Paulo,Dr(a).Sidney Tadeu Cardeal Banti,na forma da Lei,etc.FAZ SABER à FRANCISCO
SERGIO DA SILVA ALVES,RG 12.218.655-2,CPF 007.374.548-06 e ILZA DE ALMEIDA ALVES, RG 9.009.375, CPF 196.526.338-01,que
lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Marcos Jose Pereira Veloso, para cobrança do valor
de R$8.567,54(05/03/2018),corrigidos e acrescidos de encargos legais,referente a débitos de locação do imóvel consistente no
salão situado à Avenida São José 1557,Vl.São José,Osasco/SP locado ao O Rei do Som Comércio e Instalação Ltda.,figurando os
executados acima como fiadores.Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido,foi determinada a sua CITAÇÃO,por
EDITAL,para os atos e termos da ação proposta e para que,no prazo de 15dias,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,pague o débito,devendo o mesmo ser atualizado e acrescido das custas e honorários na época do pagamento com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral(art.827,§1º,do CPC) ou ofereça embargos no prazo de 15
(quinze)dias(art.231,do CPC),podendo ainda depositar 30%do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado),no
prazo para oferta dos embargos,permitirá aos executados requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até
6(seis)parcelas mensais,acrescidas de correção monetária e juros de 1%(um por cento) ao mês.Não efetuado o pagamento
procederá a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida,ficando advertido que será nomeado
curador especial em caso de revelia.Será o presente edital,por extrato,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.
[7,8]

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,
ATUALIZADAS ªPRAZOSªESTESªQUEªCOMEÎARÍOªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªBEMªCOMOªINTIMADOªlCAªOªREQUERIDOªEªAªCOEXECUTADA ª
da penhora efetuada sobre o valor de R$ 414,09, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso
DEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de novembro de 2019.
B 06 e 07/11
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002496-51.2016.8.26.0704 A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
EMA IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME, CNPJ 01.068.093/0001-59, na pessoa do seu representante legal, que Dmais
Comércio de Painéis e Acabamentos Eireli, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 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
DIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªVALORªSUPRAªDEVIDAMENTEªCORRIGIDO ªEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªDEª
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São Paulo, quinta-feira, 7 de novembro de 2019

RKC participa das 500 Milhas
Rental Kart neste sábado no KGV

A equipe RKC quer mais um pódio em prova de longa duração

a última edição do Endurance 5
Horas de Kart Interlagos, e foi a
grande vencedora do Endurance
Sulamericano de Rental Kart,
disputado no KGV. Em 2019 foi
vice-campeão das 24 Horas de
Interlagos Rental Kart e lidera o
certame Endurance Noturno de
Interlagos.
Para obter o melhor resultado possível na 500 Milhas Rental Kart KGV, foram escolhidos
os sete primeiros colocados no
Campeonato RKC Kart 2019
para a formação da equipe RKC
Racing: Fábio Cunha, Fábio PL,
Alberto Otazú, Fernanda Jardim,
Nelson Reple, Ivan Henrique
Guerra e Fernando Ximenes, respectivamente, e Igor Mori. Visite
www.rkcracing.com.br

Stock Car

Foto/ Rafael Gagliano

Barrichello chega confiante ao Velo Città,
palco de sua primeira vitória em 2019

Piloto já venceu 4 e tem mais 2 pódios em 2019
A Stock Car entra em sua reta
final e terá neste domingo (10) a
décima e antepenúltima etapa da
temporada 2019 no autódromo
Velo Città, em Mogi Guaçu (SP).

A pista foi palco da primeira das
quatro vitórias de Rubens Barrichello este ano, quando recebeu
a segunda etapa em maio. Por
isso, o piloto da equipe Mobil

Full Time Sports está bastante
animado para voltar a acelerar o
Stock Car #111.
Outro ponto positivo foi o
bom resultado conquistado pelo
piloto na última etapa, há três semanas, em Cascavel (PR). Barrichello foi ao pódio, em terceiro
na corrida 2, e também marcou
bons pontos, ficando em quinto na
primeira prova. Com os resultados, tirou 15 pontos de diferença
para os líderes do campeonato.
De 39 pontos, caiu para 24.
“Vai ser uma etapa muito importante, pois estamos chegando
ao final do campeonato”, ressaltou Barrichello que tem um carinho especial pelo traçado de
3.438 metros e 14 curvas.
“Velo Città é um circuito que
eu adoro. Além disso, aprendemos alguns parâmetros importantes na última prova e eu espero

poder passar isso pra pista. Vamos ver se conseguimos ter um
fim de semana bem competitivo,
para nos mantermos cada vez
mais próximo da liderança”,
completou o experiente piloto.
Em quarto lugar no campeonato, Barrichello tem seis pódios
em 2019: venceu quatro vezes
(Velo Città, Goiânia, Campo Grande e Velopark), tem um segundo
(Velopark) e um terceiro lugar
(Cascavel). Além da vitória este
ano, o piloto também já subiu ao
pódio no Velo Città em 2018, quando terminou em terceiro lugar.
A etapa na pista do interior
paulista será realizada em dois
dias, com todos os treinos livres
e o classificatório no sábado (9).
No domingo, as provas terão
suas largadas às 11 horas e meiodia, com transmissão ao vivo no
SporTV2.

por tortuosos singletracks (trilhas estreitas) em meio a bosques e árvores, entremeados por
trechos abertos e de alta velocidade e curvas desafiadoras,
lembra em muitos pontos o técnico e exigente percurso do CEMUCAM. O circuito coloca à
prova a capacidade física, a técnica de pilotagem e também a
resistência mental dos participantes.
Considerado de forma unânime, em 2018, pelos participantes como “um dos mais divertidos de todos os tempos”,
oferece terreno e obstáculos variados típicos do “verdadeiro
mountain bike”, nas palavras de
um atleta, em seus 6.200 metros
de extensão.
Uma das atrações da competição será o tetracampeão na
Solo, Carlos Henrique Paixão, da
cidade de Avaré, único ciclista a
ganhar quatro vezes consecutivas
e que busca, este ano, seu quinto
título e o recorde de maior campeão de todos os tempos.
Outra atração será o padre
ciclista Cristovão Sopicki, com
sua tradicional benção antes da
prova. Depois da oração, ele se
transforma em ciclista. Troca o
traje católico por luvas, sapatilhas, capacete e, é claro, a bicicleta. O polonês, que nasceu em
Wadovice, a cidade de João Paulo II, e foi coroinha crismado
pelo falecido papa, destaca que,

Foto/ Sampa Bikers

MTB 12 Horas completará sua 23ª edição
Um dos mais importantes e
tradicionais eventos de mountain bike do pais, o MTB 12
Horas terá sua 23ª edição no dia
16 de novembro. O Parque Ecológico de Campinas será o palco
pelo segundo ano consecutivo do
evento, um verdadeiro festival da
modalidade e que mescla competição de longa duração, atrações, torcida e muita emoção
com um astral único e positivo.
Além do mais puro mountain
bike, o evento reunirá muita música, food trucks, feira de produtos e acessórios do esporte.
O evento conta com equipes
de revezamento – duplas, trios e
quartetos -, e a categoria Solo. A
largada, no estilo “Le Mans”,
onde os ciclistas correm a pé
para pegar suas bicicletas, também é um show à parte. Serão 400
competidores, de 10 estados do
Brasil e centenas de cidades, divididos em 13 categorias. A largada está marcada para as 10h.
Com o enorme sucesso do
ano passado, o belíssimo Parque
Ecológico em Campinas, será
novamente a sede da competição que é realizada desde 1996.
São 24 anos de muita história e
tradição que tornou esse evento
ciclístico um dos mais importantes do Brasil.
O circuito, um dos melhores
de todos os tempos desde o primeiro MTB 12 Horas, é perfeito. Formado quase totalmente

MTB 12 Horas
no início, os ciclistas estranhavam o ritual que se repetirá na
23ª edição do MTB 12 horas.
Sobre o MTB 12 Horas
O MTB 12 Horas é a prova
de mountain bike de longa duração em revezamento mais tradicional do Brasil. A prova existe
desde 1996, numa iniciativa do
Clube Sampa Bikers. São 12 horas de prova disputadas em um
circuito técnico com muitas trilhas e poucos lugares de ultrapassagem.
As duplas, trios e quartetos
são categorias de revezamento,
nas quais os competidores se revezam de forma livre, durante as
12 horas de prova. Vence aque-

le que completar o maior número de voltas. Na parte noturna, a
iluminação é fornecida por faróis instalados nas bicicletas,
pois o circuito não é iluminado
O MTB 12 horas 2019 é tem
promoção e organização do clube de ciclistas Sampa Bikers,
com patrocínio do Audax Bikes,
apoio da Prefeitura Municipal de
Campinas, Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer, Secretaria
de Desenvolvimento Econômico
Social e de Turismo, Lojas Decathlon, Hotel Vila Rica Campinas, Sanasa, Shimano, Spec
Squeezes, Escola Park Toll, Solifes, Going e LAF Seguros.
Mais informações no site oficial, www.mtb12horas.com.br

Supercopa Masculina

EMS Taubaté Funvic
e Sada Cruzeiro
decidem o título
nesta quinta-feira
Partida que definirá o campeão de 2019 será às 21h30,
em Uberlândia (MG), com transmissão do SporTV 2

Foto/ Agênciai7

Atual campeão sul-americana e líder do campeonato de provas longas de Interlagos, a equipe Rotary Kart Club (RKC) participará neste sábado (9) das 500
Milhas Rental Kart KGV, no Kartódromo Internacional Granja
Viana, em Cotia (SP), com largada às 11 horas.
A prova reunirá 80 equipes,
totalizando mais de 400 pilotos
que percorrerão 804 quilômetros em cerca de 12 horas de
disputas. A equipe RKC Racing vem se destacando neste
tipo de disputa nos últimos
anos. No ano passado o time
do Rotary Club Ponte Estaiada São Paulo terminou entre
os dez primeiros nas 24 Horas
de Interlagos Rental Kart, venceu

Foto/Divulgação

Equipe será formada pelos pilotos Alberto Otazú, Fábio Cunha, Fábio PL, Fernanda Jardim, Fernando Ximenes, Igor Mori,
Ivan Guerra e Nelson Reple

Sada Cruzeiro
Dois super times abrem a
temporada nacional de clubes
do voleibol nesta quinta-feira (7) na disputa pelo título da
Supercopa 2019. EMS Taubaté Funvic (SP), campeão da
Superliga 18/19, e Sada Cruzeiro (MG), campeão da Copa
Brasil, se credenciaram para
a partida que será realizada às
21h30, na Arena Sabiazinho,
em Uberlândia (MG), e terá
transmissão ao vivo do canal
SporTV 2.
O duelo envolverá grandes
nomes do vôlei brasileiro, inclusive sete campeões da
Copa do Mundo com a seleção brasileira no último mês
de outubro. Estiveram no lugar mais alto do pódio, no Japão, os ponteiros Lucarelli e
Douglas, os centrais Lucão e
Maurício Souza e o líbero
Thales, do EMS Taubaté Funvic, e o levantador Fernando
Cachopa e o central Isac, do
Sada Cruzeiro.
Além deles, outros atletas
se destacam nas duas equipes.
Ex-jogador do time taubateano, o central Otávio agora defende a equipe cruzeirense e
está entusiasmado para o confronto de amanhã.
“Será o meu primeiro jogo
contra o meu ex-clube, onde
fui feliz em quatro grandes
temporadas, e hoje estou mais
feliz ainda aqui no Sada Cruzeiro. Voltei para a minha terra, podendo vestir a camisa do
meu time do coração e isso é
muito especial. Então espero
jogar muito bem e contribuir
da melhor forma possível
para conquistarmos essa Supercopa”, disse Otávio.
O central, que também
tem passagens pela seleção

brasileira, está confiante na
sua equipe. “Sabemos que ainda há muito para o nosso time
crescer, mas a conquista do
título do Mineiro em uma final em que jogamos bem, com
autoridade, nos deu confiança para o jogo desta quinta e
vamos entrar firmes em busca de mais um título para a
nossa torcida”, afirmou Otávio.
Pelo EMS Taubaté Funvic,
o central Lucão, ex-companheiro de Otávio na temporada passada, sabe que seu time
não enfrentará facilidades diante do adversário desta Supercopa, mas também demonstra confiança no seu
time.
“Todos sabem da força do
Sada Cruzeiro. É um time
acostumado a vencer e nós
estamos nos preparando para
enfrentar um time desta qualidade. Nossa equipe também
está em um bom momento,
conquistamos o título do
Paulista, que foi muito disputado, e isso nos deixou bem
preparados para mais esse
confronto”, disse Lucão.
O campeão olímpico na
Rio-2016 e melhor central da
Copa do Mundo-2019 conta
com a força da torcida para
fazer um bonito evento em
Uberlândia. “Esse tem tudo
para ser um jogo de alto nível e um grande espetáculo
para a torcida que esperamos
que lote o ginásio”, concluiu
Lucão.
Os ingressos para a Supercopa masculina 2019 ainda estão à venda no site
www.ingressorapido.com.br
e na bilheteria do ginásio Sabiazinho.

