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Produto Interno Bruto cresce 0,6%
no terceiro trimestre, revela IBGE
Anvisa autoriza fabricação e venda
de medicamentos à base de Cannabis
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OCDE: manter resultado no Pisa com
mais inclusão nas escolas é vitória
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Líderes mundiais prometeram ampliar a luta contra o
aquecimento global no primeiro dia da COP25, a conferência das Nações Unidas sobre
mudanças climáticas, que está
sendo realizada em Madri, na
Espanha.
Ela reúne líderes de mais
de 30 países. Os participantes
se comprometeram a agir nos
termos do Acordo de Paris, que
deverá ser implementado no
ano que vem.
No entanto, os líderes dos
maiores emissores dos gases causadores do efeito
estufa, incluindo os Estados
Unidos, a China, a Índia e o
Japão, não participam do encontro.
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

31º C
16º C

Noite

O Ministério da Saúde anunciou na terça-feira (3) - Dia Internacional da Pessoa com Deficiência - a habilitação de 66 novos serviços de odontologia e ortopedia com atendimento especializado a pessoas com deficiência. A medida deverá beneficiar
mais de um milhão de pessoas.
Para qualificar o atendimento a esse público, o ministério

também lançou dois guias com
orientações para os profissionais
de saúde que atuam nas áreas de
odontologia e ortopedia da Rede
de Cuidados à Saúde da Pessoa
com Deficiência (RCPD). Os
materiais estão disponíveis
na Biblioteca Virtual de Saúde.
Durante evento no ministério, em Brasília, o ministro da
Saúde, Henrique Mandetta, falou

Turismo
Compra: 4,04
Venda:
4,37

EURO
Compra: 4,65
Venda:
4,65

Estado de SP tem
Semana de Mobilização
contra o Aedes aegypti
Os municípios de São Paulo contam, até o próximo sábado (7), com as atividades da
Semana Estadual de Mobilização contra o Aedes aegypti. A
ação busca engajar a socieda-

de civil, municípios e organizações públicas e privadas em
atividades focadas em controlar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Página 2

Ministério Público de
São Paulo vai investigar
mortes em baile funk
O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Gianpaolo Smanio, afirmou na terça-feira (3)
que ainda não é possível apontar
irregularidades na ação da Polícia Militar (PM) em um
baile funk em Paraisópolis, zona
sul de São Paulo, que terminou

Rubens Barrichello define
pilotos e cria
“kart família” inédito
Uma das equipes mais
aguardadas das 500 Milhas de
Kart acaba de ser definida para
a prova de endurance mais famosa do kartismo brasileiro. O
time de Rubens Barrichello terá
três karts para competir na 23ª
edição da prova e 12 pilotos já
foram definidos para a equipe
Barrichello Solar Gold, na
prova do dia 21 de dezembro.
Uma das novidades da
equipe é que um dos karts será
formado apenas por pais e filhos: Felipe Giaffone guiará
com Nicolas Giaffone, enquanto Rubinho estará com os
filhos Eduardo e Fernando
Barrichello.
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com a morte de nove jovens. Segundo Smanio, a ação policial será
investigada em um inquérito aberto na segunda-feira (2) pelo Ministério Público do estado e que
será comandado pela promotora
de Justiça Soraia Bicudo Simões,
do I Tribunal do Júri. Página 4

Kartismo: Família
Biondo conquista
título da F-4 Akasp
Uma das equipes mais
aguardadas das 500 Milhas de
Kart acaba de ser definida para a
prova de endurance mais famosa do kartismo brasileiro. O time
de Rubens Barrichello terá três
karts para competir na 23ª edição da prova e 12 pilotos já foram definidos para a equipe
Barrichello Solar Gold, na prova do dia 21 de dezembro.
Uma das novidades da equi-

Sesi-SP e Vôlei Renata
duelam pela sexta rodada
do turno
A sexta rodada da Superliga
Masculina de vôlei 2019/2020
movimenta esta quarta-feira
(4) com cinco partidas. Em
destaque o duelo entre o SesiSP, segundo colocado na competição, e o Vôlei Renata (SP),
que está em sexto, mas vem embalado por duas vitórias importantes fora de casa. O jogo acontece às 18h, na Vila Leopoldina,
em São Paulo (SP).
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Sesi- SP

pe é que um dos karts será
formado apenas por pais e filhos: Felipe Giaffone guiará com Nicolas Giaffone,
enquanto Rubinho estará
com os filhos Eduardo e Fernando Barrichello – que também são sobrinhos de Giaffone e primos de Nicolas.
Os cinco pilotos guiarão o
kart 73 no Kartódromo
Granja Viana.
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Ultra Trail Run 70k Brasil
Ride tem confirmados
destaques nacionais

Largada das 500 Milhas de Kart Granja Viana em 2017

Foto/ Jéssica Teles/Sesi-SP

Comercial
Compra: 4,20
Venda:
4,20

Dívida bruta vai encerrar
2019 praticamente estável,
diz secretário
Página 5

Esporte

Fonte: Climatempo

DÓLAR

sobre a importância do atendimento especializado, mas destacou os desafios no atendimento
odontológico para pessoas com
deficiência na atenção básica.
“Para isso a atenção bucal
está partindo para a capacitação,
a formação e a sensibilização
dessa rede, para podermos fazer
uma boa primeira abordagem
desses pacientes”, disse.
Para o ministro, a prescrição de
órteses e próteses é “outro drama
no Brasil”. “A nomenclatura é assimétrica, os profissionais fazem
cada um de um jeito. Então, os dois
guias que estamos colocando hoje
acho que vêm para ficar e acho que
vai ser apropriado para essa rede”,
ressaltou Mandetta.
A primeira-dama Michelle
Bolsonaro, presente na cerimônia, destacou o progresso do
Ministério da Saúde em prol das
pessoas com deficiência, síndromes e doenças raras em todo território nacional.
Página 4

mento é de 1,0%, na comparação com mesmo período anterior.
No acumulado do ano até
setembro, o PIB cresceu o
mesmo percentual em relação
a igual período de 2018.
Em valores correntes, o PIB
atingiu R$ 1,842 trilhão no terceiro trimestre de 2019. Do total, R$ 1,582 trilhão se refere ao
ValorAdicionado e R$ 259,7 bilhões aos Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios.
A agropecuária apresentou a maior alta e registrou
1,3%.
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Foto/ Wladimir Togumi

Líderes
mundiais
querem ampliar
luta contra
aquecimento
global

Foto/José Cruz/ABr

O parlamento do Iraque
aprovou a renúncia do premiê
Adel Abdul Mahdi, mas os protestos contra o governo prosseguem por todo o país.
Multidões frustradas com a
situação de alto nível de desemprego no país e serviços
públicos insuficientes começaram as manifestações antigoverno no início de outubro.
Até agora, 380 pessoas morreram e 16 mil ficaram feridas nos confrontos com as
forças de segurança. Abdul
Mahdi havia manifestado sua
intenção de deixar o poder no
mês passado.
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Governo lança guias e
habilita 66 novos serviços
para deficientes

Foto/Fabrício Vasconcelos

Premiê do
Iraque
renuncia em
meio a
protestos
contra
governo

O Produto Interno Bruto
(PIB), que é a soma de todos
os bens e serviços produzidos
no país, cresceu 0,6% no terceiro trimestre deste ano, na
comparação com o trimestre
anterior.
O resultado foi divulgado
na terça-feira (3), no Rio de
Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(BGE). Na comparação com o
terceiro trimestre de 2018, o
PIB teve crescimento de 1,2%.
No acumulado em quatro
trimestres terminados no terceiro trimestre de 2019, o cresci-

Largada dos 32 km na Fazenda Indiana
Maior competição de corrida de montanha do País, a edição de 2019 da Ultra Trail Run
70k Brasil Ride será realizada no
próximo sábado (7), em Botucatu, na região da Cuesta Paulista. Serão cinco distâncias - 70
km, 32 km, 16 km, 5 km e 500

m (kids) - reunindo os melhores corredores de montanha
do Brasil, com largadas entre
6h e 16h. Nas disputas masculinas, nomes tradicionais do
esporte buscarão a consagração na quinta temporada do
evento.
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Estado de SP tem Semana de
Mobilização contra o Aedes aegypti
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto vem
sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jornal “O DIA”
(3º mais antigo dos diários em São Paulo - SP). Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos sites pioneiros no Brasil. No Twitter, conta @CesarNetoReal
.
CÂMARA (SP)
Vereador Holiday pode e deve estourar a boca do balão pela
sua reeleição. Tem até o começo de abril pra formalizar sua filiação ao PATRIOTAS (ex-PEN), partido que abriu o coração pro
deputado (ALESP) Arthur “Mamãe Falei” (expulso do DEM) disputar a prefeitura paulistana em 2020
.
PREFEITURA (SP)
Conforme antecipamos, o PSC, do vereador Gilbertinho Nascimento, tem agora a Secretaria do Turismo. Ela terá orçamento
a partir de 2020. O prefeito Bruno Covas (PSDB) terá o engenheiro Miguel Calderaro Secretário. O adjunto será o publicitário e jovem dirigente Rodolfo Marinho
.
ASSEMBLEIA (SP)
O deputado Arthur do Val “Mamãe Falei” tá fazendo barba,
cabelo e bigode via MBL ao se filiar (foi expulso do DEM) ao
PATRIOTAS pra disputar a prefeitura paulistana 2020. Vai causar
e com ele o vereador Fernando Holiday arrebentando e puxando
o advogado Rubinho Nunes
.
GOVERNO (SP)
Seguindo com seu marketing pessoal e na tomada do PSDB
nacional (agora ‘de centro’ e quebrando o muro tucano), João
Doria não poderá recuar de posturas nas quais as Polícias Militar
e Civil mostrem ao Brasil que o candidato Presidencial 2022 vai
pra cima de criminosos (organizados ou não)
.
CONGRESSO (BR)
Lançada a Frente Parlamentar pela possibilidade de prisão a
partir da condenação em 2ª Instância pra reverter Constitucionalmente a decisão do Supremo que liberou geral pra bandidagem.
Por São Paulo, o major Olímpio (PSL de Bivar) e a grávida Renata Abreu (dirigente do PODEMOS ex-PTN)
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Jair Bolsonaro (fundando o partido político “Aliança Pelo
Brasil” APB após desfiliar -se do PSL ainda do deputado federal
(PE) Bivar) vai dar aos partidos aliados (e alinhados) nas eleições municipais - especialmente nas Capitais e cidades médias o que eles nunca tiveram antes, nem com coligações
.
PARTIDOS (BR)
Quando um partido com a história do PSB se reúne pra uma
pretensa autorreforma e no final fica dando a entender que enquanto o PT do Lulismo não realizar sua auto-crítica talvez também não faça é assinar o recibo de que socializa as periferias e
privatiza cada vez mais os donos pernambucanos
.
HISTÓRIAS (BR)
Depois do que rolou (anos 1980) com Ulysses e Quércia MDB; generais e Maluf (SP) - da ARENA ao PP; Brizola e mais
ninguém - PDT; Lula e mais ninguém - PT; FHC do ‘muro’ e agora
Doria ‘de centro - PSDB e finalmente Bolsonaro (PSL), alguém
tem dúvidas de que os partidos têm seus donos ?
.
EDITOR
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto foi se tornando referencial da liberdade possível. Recebeu
a “Medalha Anchieta” na Câmara Municipal de São Paulo e o “Colar
de Honra ao Mérito” na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com

cesar@cesarneto.com
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Os municípios de São Paulo
contam, até o próximo sábado
(7), com as atividades da Semana
Estadual de Mobilização contra
o Aedes aegypti. A ação busca
engajar a sociedade civil, municípios e organizações públicas e
privadas em atividades focadas
em controlar a proliferação do
mosquito transmissor da dengue,
chikungunya e zika vírus.
As iniciativas coletivas incluem arrastões, limpezas e eliminação de criadouros, além de
distribuição de materiais informativos para a população. Nesse período, a Secretaria da Saúde do Estado pede a colaboração
de todos.
A pasta lista as principais dicas de prevenção: deixar a caixa
d’água bem fechada e realizar a
limpeza regularmente; retirar
dos quintais objetos que acumulam água; cuidar do lixo, mantendo materiais para reciclagem em
saco fechado e em local coberto; eliminar pratos de vaso de
planta ou usar um pratinho que
seja bem ajustado ao vaso; descartar pneus usados em postos
de coleta da Prefeitura.
Orientações
A Agência de Transporte do
Estado de São Paulo (Artesp)
também veiculará mensagens de
orientação nos letreiros das rodovias. “Estamos trabalhando de
forma articulada, em parceria
com outras secretarias e órgãos
do Governo do Estado, e com os
gestores municipais, para combater o Aedes e as doenças que ele
transmite, bem como garantir a

devida assistência aos pacientes
com casos suspeitos de dengue
e demais arboviroses”, destaca
o secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann.
“Contamos com o imprescindível apoio da população, no
sentido de contribuir para a eliminação de possíveis criadouros
do mosquito, uma vez que 80%
dos focos são localizados dentro das residências”, completa o
secretário.
A Semana Estadual sucede a
“força-tarefa” das Secretarias de
Estado da Saúde e de Educação,
realizada entre 25 e 30 de novembro, com a participação de
escolas públicas e privadas focadas no ambiente escolar para
eliminar potenciais criadouros
do inseto, mantendo o espaço
“em ordem” para o período de
férias. A ideia é evitar que as
águas da chuva fiquem acumuladas durante o recesso.
Criadouros
Um balanço inédito realizado
pela Secretaria da Saúde, por meio
do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa),
aponta a média de 2,5 criadouros
do mosquito são encontrados em
cada residência do Estado.
A pesquisa classificou os tipos de recipientes em: depósitos elevados (sótãos/forros);
depósitos não elevados (ao nível do solo); móveis (vasos de
plantas, garrafa pet, potes plásticos); fixos (calhas, lajes, piscinas); pneus; passíveis de remoção (toldos, entulhos, sucatas) e os naturais (plantas, ocos

de árvore, bambu por exemplo).
A maior prevalência de larvas do Aedes é em recipientes
móveis, chegando a 1,3 criadouros por casa positiva. O resultado do Levantamento Rápido de
Índices para Aedes aegypti (LIRAa), realizado pelos municípios e divulgado pela Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) entre os meses de
outubro e novembro, indica que,
dos 624 municípios que participaram do balanço, 482 apresentam situação satisfatória, 134
estão em alerta e oito cidades
(Barra do Turvo, Bento de Abreu,
Iguape, Jacupiranga, Pedrinhas
Paulista, Restinga, São Vicente
e Tuiuti) estão em situação de
risco quanto à proliferação do
mosquito.
A classificação de um local
como satisfatório, alerta ou risco é calculada com base no Índice de Infestação Predial (IIP).
Esse indicador entomológico é
calculado pelo número de recipientes com presença de larvas
de Aedes aegypti em 100 imóveis pesquisados, sendo considerados satisfatórios aqueles
com até 1; alerta, de 1 a 3,9; e
risco, acima de 3,9.
“Dengue é uma doença que
começará de maneira mais intensa no verão, que só ocorre porque existe a proliferação do
mosquito, dentro de nossas casas, na maior parte das vezes. É
necessário que sejamos conscientes da possibilidade de ocorrer dengue se nós mantivermos
esses focos”, alerta o superintendente da Sucen, Marcos Bou-

los.
Conforme diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS), o trabalho de campo para enfrentamento ao mosquito é responsabilidade dos municípios. O Governo do Estado dá suporte no
diagnóstico (por meio do Instituto Adolfo Lutz) e em ações de
treinamento e monitoramento.
Cenário epidemiológico
Em 2019, até 11 de novembro, foram confirmados
390.654 casos de dengue, com
256 óbitos. Houve ainda 72 casos de zika e 280 de chikungunya, sem óbitos de ambas as
doenças.
A dengue é uma doença sazonal, com oscilação de casos e
aumento a cada três/quatro anos,
em média. Em 2015, por exemplo, São Paulo registrou recorde de infecções, com 709.445
casos e 513 óbitos. Devido à circulação do sorotipo 2 de dengue, neste ano, mesmo os pacientes que já tiveram dengue tipo
1, por exemplo, estão suscetíveis a infecções, o que contribui para o aumento de casos e
até mesmo para a ocorrência de
quadros clínicos mais graves.
Dez cidades concentram
43,2% dos casos de dengue confirmados e somam 169.062 casos: São José do Rio Preto
(32.822); Campinas (26.246);
Bauru (26.088); Araraquara
(23.876); São Paulo (16.617);
Ribeirão Preto (13.748); Birigui
(7.916); Araçatuba (7.782); Presidente Prudente (7.584) e Guarulhos (6.383).

Governo mobiliza prefeituras em mais
de 800 ações de prevenção a HIV e sífilis
No decorrer desta semana, a
Secretaria de Estado da Saúde está
mobilizando, com apoio das Prefeituras de São Paulo, mais de
800 ações extramuros focadas na
prevenção ao HIV e à sífilis. A
medida faz parte da 12ª edição da
campanha Fique Sabendo, que incentiva o diagnóstico e tratamento oportuno das doenças. No domingo (1º), foi celebrado o Dia
Mundial de Luta contra a Aids.
Toda a programação foi organizada por meio do Programa
Estadual IST/Aids-SP, que neste
ano conseguiu um recorde:
99,2% dos municípios do Estado aderiram à campanha, realizada tanto nos serviços fixos do
SUS, como fora dos postos. Trata-se da maior testagem do país.
O planejamento de cada município foi feito conforme a necessidade local, e pode abranger
testagens de HIV e sífilis, dis-

tribuição de preservativos, atividades focadas na conscientização, entre outros.
“O acesso à testagem e o diagnóstico precoce contribuem
para o tratamento em tempo adequado e para a qualidade de vida
das pessoas com HIV/Aids. A
pessoa que tem o vírus e não
sabe pode transmitir involuntariamente, por isso, é fundamental que todos com vida sexual
ativa façam o teste”, explica o
coordenador do Programa Estadual IST/Aids-SP, Alexandre
Gonçalves. “Apesar da queda da
mortalidade entre pessoas que
vivem com HIV/Aids ao longo da
epidemia, seis pessoas ainda
morrem diariamente em SP pela
doença”, conclui.
Disponível durante o ano
todo nos serviços de saúde, o
teste rápido por fluído oral é gratuito, sigiloso e confiável. O re-

sultado sai em aproximadamente 30 minutos, com privacidade
e sigilo do paciente garantidos.
Eventuais diagnósticos positivos
serão direcionados para serviços
de referência da rede pública de
saúde para que o paciente possa
dar início ao tratamento. Informações sobre locais para fazer
o teste podem ser obtidas por
meio do Disque DST/AIDS:
0800 16 25 50.
“Agradecemos o apoio de
todos os municípios que estão
engajados nessa missão coletiva,
que visa incentivar a prevenção às
infecções sexualmente transmissíveis, oferecendo diagnóstico
precoce e orientando sobre os
tratamentos disponíveis no SUS.
Pedimos aos cidadãos que aproveitem essa grande mobilização
para protegerem a si mesmos e
as pessoas com quem se relacionam ou se relacionarão”, diz o

Secretário de Estado da Saúde,
José Henrique Germann.
Adesão recorde
Neste ano, 640 municípios
de SP aderiram à Fique Sabendo, ajudando a ampliar o alcance das testagens de HIV e sífilis. Em 2019, a campanha foca
na importância do diagnóstico
precoce destes dois agravos,
principalmente entre jovens. A
campanha anual é uma importante ação de intensificação da testagem junto às populações mais
expostas às doenças.
O período oficial da campanha será de 1º a 7 de dezembro
(este sábado). Mas cada município poderá avaliar seu contexto
local e estender as ações pelo
tempo que considerar adequado.
Desde 2017, o mês de dezembro
é dedicado a atividades de enfrentamento do HIV/Aids e outras IST.

Estudantes e servidores municipais
com deficiência recebem equipamentos
de Tecnologia Assistiva
Segundos estimativas do
IBGE, existem aproximadamente 1 milhão de pessoas
com deficiência no município
de São Paulo. Pensando em
ampliar e fortalecer a inclusão
na rede municipal de ensino, a
Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com
Deficiência (SMPED), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME), entregou equipamentos de tecnologia assistiva para estudantes
com deficiência da rede municipal de ensino. O mesmo
será feito para os servidores
públicos da Prefeitura, incluindo secretarias e empresas
estatais, em parceria com a
Secretaria Municipal de Gestão (SG).A entrega para os alunos foi realizada na quinta-feira (28), às 15h, no CEU Jaguaré, localizado à Avenida Kenkiti Simomoto, 80.
“Estamos trabalhando para
ampliar e qualificar cada dia
mais o atendimento de pessoas com deficiência em todos
os espaços públicos municipais. Na educação, a contratação de mais 300 estagiários
para salas de aulas e o uso de
tecnologia assistiva, como as
que estão sendo distribuídas
hoje, trarão maior independência para os nossos estudantes”,
afirmou o secretário de Educação Bruno Caetano.
Os funcionários públicos

receberam os equipamentos
nesta terça-feira, em comemoração ao Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência, no
CCSP – Centro Cultural São
Paulo, localizado à Rua Vergueiro, 1000, Paraíso. Após a
entrega houve apresentação do
espetáculo teatral “Ícaro”, um
monólogo formado por depoimentos ficcionais de pessoas
cadeirantes, construído a partir da visão, experiências e percepções sobre a deficiência do
autor e ator Luciano Mallmann, que também se tornou
um lesado medular ao sofrer
um acidente.
Ainda para comemorar a
data, o Centro Cultural São
Paulo – CCSP também terá
uma exposição fotográfica, até
23 de dezembro, realizada
pela SMPED, o Femina Aurea,
que, com fotos em preto e
branco, retrata a beleza de
mulheres com deficiência,
cujas imagens propõem novos
estereótipos em relação à estética social vigente. Uma das
fotos acaba de ser premiada no
concurso “Together for Inclusion”, como uma das dez mais
lindas e inclusivas fotografias
do mundo!
“Realizamos uma pesquisa
com servidores municipais
para entendermos as necessidades de cada um. Assim, podemos oferecer as ferramentas
necessárias para que cada um

possa executar suas atividades,
promovendo melhorias expressivas que refletem no trabalho de todos: mais inclusão,
agilidade e qualidade na execução das tarefas do dia-a-dia”,
explicou a secretária de Gestão, Malde Vilas Bôas.
“Fornecendo o que necessitam em termos de tecnologia
assistiva, minimizamos suas
limitações e potencializamos
suas habilidades, otimizando o
processo de aprendizado, por
um lado, e a performance no
trabalho, no caso dos servidores”, declara Cid Torquato, Secretário Municipal da Pessoa
com Deficiência.
Equipes das Secretarias envolvidas avaliaram individualmente alunos e funcionários,
prescrevendo para cada um, as
ajudas técnicas específicas
para romper com as barreiras
físicas e tecnológicas enfrentadas e garantir oportunidades
em equidade com aqueles estudantes e servidores sem deficiências.
Serão entregues cerca de
1.080 equipamentos para 428
estudantes, dentre eles, destacamos: jogos educativos acessíveis ou adaptados, cadernos
de pautas ampliadas, mesas táteis, ampliadores portátil, tablets, mesas escolares de regulagem, bengalas de alumínio
dobrável, adaptadores para escrita, cadeirões de posiciona-

mento, entre outros, que contribuirão com o ensino. Quanto aos servidores, serão, inicialmente, 200 pessoas beneficiadas, que receberão equipamentos como: cadeiras ergonômicas, digitalizadores,
mouses, lupas, entre outros
materiais.
Para falar da importância do
tema tecnologia assistiva, citamos aqui a Declaração de Bolonha, da Associação para o
Avanço da Tecnologia Assistiva na Europa. Trata-se de uma
declaração de 27 de agosto,
feita na cidade de Bolonha, na
Itália, com apelo à ação para
melhorar o acesso a tecnologias de apoio de qualidade
para o exercício dos direitos
humanos fundamentais e
atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável de
uma forma totalmente inclusiva. Os signatários desta declaração apelam a todos
aqueles que têm influência
nas políticas e nas práticas
relativas às tecnologias de
apoio para que tomem medidas para melhorar o acesso a
tecnologias de apoio de elevada qualidade para todos que
delas possam beneficiar, em
qualquer lugar do mundo, independentemente da sua idade, gênero, etnia, orientação
sexual, ou causa de deficiência
(https://aaate.net/declaracaode-bolonha/).
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Produto Interno Bruto cresce 0,6%
no terceiro trimestre, revela IBGE
O Produto Interno Bruto
(PIB), que é a soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país, cresceu 0,6% no terceiro
trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior.
O resultado foi divulgado na
terça-feira (3), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (BGE).
Na comparação com o terceiro
trimestre de 2018, o PIB teve
crescimento de 1,2%.
No acumulado em quatro trimestres terminados no terceiro
trimestre de 2019, o crescimento é de 1,0%, na comparação
com mesmo período anterior.
No acumulado do ano até
setembro, o PIB cresceu o mesmo percentual em relação a igual
período de 2018.
Em valores correntes, o PIB
atingiu R$ 1,842 trilhão no terceiro trimestre de 2019. Do total, R$ 1,582 trilhão se refere ao
Valor Adicionado e R$ 259,7
bilhões aos Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios.

A agropecuária apresentou a
maior alta e registrou 1,3%. Na
sequência, ficou a indústria, que
subiu 0,8%. Nos serviços, a elevação ficou em 0,4%, todos os
percentuais na comparação com
o trimestre anterior.
De acordo com o IBGE, o
crescimento da indústria foi provocado pela expansão de 12% no
setor extrativo, com destaque
para o bom desempenho da extração de petróleo, e de 1,3% na
construção.
No entanto, a atividade de
eletricidade e gás, água, esgoto,
atividades de gestão de resíduos
caiu 0,9%. Queda também na indústria de transformação: (1%).
Nos serviç os, as grandes
contribuições ficaram por
conta dos resultados positivos das atividades financeiras,
de seguros e serviços relacionados (1,2%), do comércio
(1,1%), da informação e comunicação (1,1%), das atividades imobiliárias (0,3%) e das
outras atividades de serviços

(0,1%).
Já as atividades de transporte, armazenagem e correio registraram recuo (-0,1%), como
também na administração, defesa, saúde e educação públicas e
seguridade social (-0,6%).
Pela ótica da despesa, a formação bruta de capital fixo
(2%) e a despesa de consumo
das famílias (0,8%), foram os
destaques positivos. Já as despesas de consumo do governo
reduziram em 0,4% na comparação com o trimestre imediatamente anterior.
As exportações de bens e
serviços caíram 2,8%, mas as
importações de bens e serviços
cresceram 2,9% se comparado
ao segundo trimestre de 2019.
Revisão
O IBGE divulgou também a
revisão do PIB de 2018. Segundo o instituto, na revisão
anual, realizada rotineiramente no terceiro trimestre,
o PIB de 2018 variou positi-

vamente 0,2 p.p., e saiu de
1,1% para 1,3%.
A maior alteração entre
os setores ficou na agropecuária, que subiu de 0,1%
para 1,4%. Segundo a instituição, em grande parte, isso
se deve à incorporação de
novas fontes estruturais anuais do IBGE, não disponíveis
n a c o m p i l a ç ã o a n t e r i o r,
como a Produção Agrícola
Municipal (PAM), a Produção da Pecuária Municipal
(PPM) e a Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (Pevs).
Os serviços va riaram 0,2
p.p. passando de 1,3% para 1,5%.
Desempenho diferente da indústria, que teve pequena queda e
passou de 0,6% para 0,5%.
“Fora a agropecuária, as
outras revisões estão dentro
dos padrões que a gente sempre tem”, disse a coordenadora de Contas Nacionais do
IBGE, Rebeca Palis. (Agencia Brasil)

CNC revisa projeção de crescimento
do PIB de 2019 para 1,2%
A Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) revisou a projeção de crescimento para este ano
do Produto Interno Bruto (PIB,
que é a soma de todos os bens e
serviços produzidos no país) de
1% para 1,2%.
De acordo com as Contas
Nacionais, divulgadas na terçafeira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o PIB cresceu 0,6% no
terceiro trimestre deste ano em
relação ao trimestre anterior,
mostrando evolução de 1,2% em
comparação ao mesmo período
do ano passado. Segundo a CNC
a taxa observada é a maior para
um terceiro trimestre desde
2012 (1,5%) e a mais elevada
para qualquer período de três
meses desde o primeiro trimestre de 2018 (0,7%).
“A gente revisou a projeção
por conta de um resultado ligeiramente acima do esperado. O
PIB não está bombando. Longe
disso”, disse à Agência Brasil
o economista da CNC, Fabio
Bentes. Ele destacou que o crescimento do PIB per capita, isto
é, por indivíduo, está muito
baixo. “Crescer 1,2%, como a
gente está esperando, significa distribuir pela população a
taxa de crescimento muito próxima de zero”. Segundo Bentes, o resultado do terceiro trimestre surpreendeu os economistas da CNC.
Outro motivo que contribuiu

para a revisão do PIB de 2019 é
a grande possibilidade de que, no
último trimestre, a economia
cresça mais, “basicamente porque o consumo das famílias está
se dando em um ritmo acima do
crescimento da própria economia, ou seja, do consumo do
governo, do setor externo”. A
confiança para isso é dada pelos
dados positivos relativos ao
quarto trimestre do ano que já
começam a sair, afirmou Bentes.
Fatores de impulso
Os economistas da CNC
percebem nesse cenário que se
abre três fatores claros que podem impulsionar a economia
neste final de ano para um ritmo
mais forte. O primeiro deles é a
inflação baixa medida pelo Índice de Preços do Consumidor
Amplo (IPCA), que é a menor
dos últimos 21 anos, da ordem
de 2,5%. “É uma inflação que em
um primeiro momento corrói
pouco e mais lentamente o poder de compra da população e
abre espaço para quedas mais
audaciosas na taxa de juros”.
O segundo fator envolve as
condições de crédito. A CNC já
detectou aumento na demanda
por crédito, menos por conta da
redução de juros de balcão e
mais pela ampliação dos prazos.
“Com prazos mais longos, as famílias conseguem encaixar mais
facilmente uma prestação com
financiamento no orçamento”.
O terceiro ponto é a libera-

ção dos recursos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) para o consumo. Os resultados apurados na Black Friday , por exemplo, mostram que
os dados de consumo estão favoráveis e devem empurrar o
consumo das famílias para cima
no último trimestre. Para 2020,
a expectativa é de que a taxa de
juros básica (Selic) caia a 4,5%
ao longo do ano. “Isso abre espaço para que o cenário positivo do ponto de vista do consumo perdure pelo menos até metade do ano”.
PIB de 2020
Por isso, a CNC espera expansão do PIB para 2020 de
2,2%. O economista da CNC
admitiu que não é um crescimento espetacular. “É um crescimento abaixo da média mundial ainda, mas é um resultado
melhor do que nos últimos
três anos, já considerando
2019”, porque a economia
cresceu 1,3% nos anos de
2017 e 2018 e agora deve evoluir 1,2% este ano. As expectativas do mercado para o PIB
do próximo ano são de crescimento entre 2% e 2,5%.
Como a perspectiva para
2020 não prevê novas liberações
de recursos, Bentes disse que o
que contrabalanceia um pouco
isso é a expectativa de que os
juros caiam mais. “Só que não
basta a Selic cair. É preciso estimular concorrência no merca-

do bancário”. O economista da
CNC analisou que a Caixa Econômica Federal está trilhando
esse caminho e puxando alguns
bancos privados. A limitação dos
juros do cheque especial a 8,5%
ao mês, embora seja uma taxa
muito elevada, pelo menos coloca algum teto nisso. “Que se
estabeleça um teto mesmo porque a grande maioria da população não sabe o que significa uma
taxa de 8,5% ao mês”.
Mercado de trabalho
Outro desafio não só para
2020, mas para a próxima década, é destravar o mercado de trabalho, sinalizou Bentes. “Mesmo com o crescimento que a
gente teve até agora, a taxa
de desemprego ainda está muito
alta”. Isso vai depender de uma
agenda de resgate da produtividade do trabalhador. “Não pode
cortar gastos com educação”,
asseverou Fabio Bentes. Caso
esses problemas não sejam atacados, o economista acentuou
que “a gente cresce 2,5% no ano
e no outro cria um excesso de
demanda na economia, aumenta
a inflação e aí corta o ciclo de
novo”. Por isso, enfatizou ser
importante atacar os problemas
estruturais de um mercado de
trabalho mais produtivo, aumentar a concorrência bancária.
“Acho que esses dois fatores terão efeito mais perene no ritmo
de crescimento do PIB, nos próximos anos. (Agencia Brasil)

Analista diz que alta do PIB ainda
não reflete recuperação total
A coordenadora de Contas
Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rebeca Palis,
disse na terça-feira (3), que o
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, a soma de
todos os bens e serviços produzidos no país) no terceiro
trimestre de 2019, de 0,6%, é
uma recuperação em relação
ao pior momento da economia
do país, que foi no quarto trimestre de 2016, porém não é
uma recuperação total.
“A gente está se recuperando, mas ainda em um nível, um
patamar pré-crise. Ainda não
tivemos a recuperação total
para chegar no máximo de PIB
que a gente teve, que foi no
primeiro trimestre de 2014,
mas também não estamos no
pior patamar, no pior momento, que foi no quarto trimestre de 2016”, disse.
Para Rebeca Palis o grande destaque pela ótica da demanda é o consumo das famílias, que tem peso de 65% na
economia. A recuperação, embora gradual do mercado de
trabalho, também influenciou
o aumento do consumo das famílias no terceiro trimestre de
2019. Na comparação com o
mesmo período de 2018, a alta
do consumo das famílias ficou
em 1,9%.
O crescimento nominal de

15,5% do saldo de operações
de crédito com recursos livres
do sistema financeiro nacional para pessoas físicas; a elevação da massa salarial real; a
variação do IPCA de 3,2% no
terceiro trimestre de 2019
contra 4,4% no mesmo período do ano anterior, foram outros fatores de influência no
crescimento da economia no
trimestre.
O consumo das famílias
foi impactado também pela
redução da taxa Selic de
6,5% no terceiro trimestre
de 2018 para 6,3% em igual
período deste ano, e pelo início da concessão das parcelas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) em
setembro.
Atividade econômica
Na ótica da atividade econômica, os três maiores desempenhos foram a construção civil, que cresceu pelo
terceiro trimestre consecutivo, puxada pelo setor imobiliário; a extrativa mineral, que
subiu no período influenciada
pela extração de petróleo e
gás, resultado do aumento de
produção no pré-sal, incluindo
a queda menor de extração de
minério de ferro após o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais.
A outra atividade em des-

taque foi serviços. “Olhando
para os serviços, a atividade
que mais cresceu foi informação e comunicação, que é uma
atividade que já vem crescendo há bastante tempo, por causa da internet e da parte de desenvolvimento de sistemas.
Essas atividades econômicas,
junto com o comércio, que
tem tudo a ver com o consumo das famílias, e tem um
peso importante na economia.
Então, comércio, extrativa
mineral, informação e comunicação e construção civil foram os principais destaques,
olhando pela ótica da produção, do crescimento desse
terceiro trimestre”, explicou
Rebeca Palis.
Consumo do governo
Segundo a coordenadora
de Constas do IBGE, a economia brasileira está alavancada
pelo consumo das famílias e
o investimento, que têm registrado crescimento nos últimos trimestres. Observou, no
entanto, que as despesas de
consumo do governo têm puxado para baixo a economia
diante dos problemas fiscais
nas esferas federal, estaduais
e municipais.
Além disso, ainda segundo
Rebeca Palis, o setor externo
também tem contribuição negativa. “A gente está tendo um

crescimento da importação de
bens e serviços e queda na exportação de bens e serviços.
Essa queda na exportação tem
a ver com a crise na Argentina, principalmente no caso da
indústria automotiva, além de
uma baixa da demanda mundial, por minério de ferro, com
o problema de [rompimento da
barragem] Brumadinho, e com
a China crescendo menos”,
apontou.
Agropecuária
Na agropecuária, que cresceu 2,1% no terceiro trimestre de 2019, comparado ao trimestre de 2018, o algodão
com crescimento de 39,7%, o
milho com 23,2% e a laranja
com 6,3% foram as contribuições positivas. Já com desempenhos negativos ficaram o
café, com redução de 16,5%,
e a cana, menos 1,1%. Na
comparação do terceiro trimestre de 2019 com o período anterior, a agropecuária
subiu 1,3%.
PIB
Em valores correntes, o
PIB atingiu R$ 1,842 trilhão
no terceiro trimestre de 2019.
Do total, R$ 1,582 trilhão se
referem ao Valor Adicionado
e R$ 259,7 bilhões aos Impostos sobre Produtos Líquidos
de Subsídios.(Agencia Brasil)

Premiê do Iraque renuncia
em meio a protestos
contra governo
O parlamento do Iraque aprovou a renúncia do premiê Adel
Abdul Mahdi, mas os protestos contra o governo prosseguem
por todo o país.
Multidões frustradas com a situação de alto nível de desemprego no país e serviços públicos insuficientes começaram as
manifestações antigoverno no início de outubro. Até agora, 380
pessoas morreram e 16 mil ficaram feridas nos confrontos com
as forças de segurança. Abdul Mahdi havia manifestado sua intenção de deixar o poder no mês passado.
Sob os termos da Constituição, o presidente Barham Salih
deverá solicitar ao maior bloco no parlamento que indique um
candidato para o posto de premiê. Contudo, um processo difícil
deverá acontecer, uma vez que o parlamento está congestionado
com pequenos partidos.
Os que protestam insistem que a renúncia de Abdul Mahdi
não é suficiente. Eles tencionam continuar sua campanha, exigindo uma nova eleição parlamentar e uma melhoria dos serviços públicos. (Agencia Brasil)

Líderes mundiais querem
ampliar luta contra
aquecimento global
Líderes mundiais prometeram ampliar a luta contra o aquecimento global no primeiro dia da COP25, a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, que está sendo realizada em Madri, na Espanha.
Ela reúne líderes de mais de 30 países. Os participantes se
comprometeram a agir nos termos do Acordo de Paris, que deverá ser implementado no ano que vem.
No entanto, os líderes dos maiores emissores dos gases causadores do efeito estufa, incluindo os Estados Unidos, a China, a
Índia e o Japão, não participam do encontro.
Os EUA, o segundo maior emissor desses gases no mundo,
anunciou oficialmente a sua retirada do Acordo de Paris em novembro.
Na sessão de abertura da conferência, António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), reforçou que a única forma de conter o aumento das temperaturas
globais abaixo de 1,5 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais é visar a neutralização das emissões de carbono até 2050.
Guterres pediu que as pessoas “entrem no caminho correto
hoje, não amanhã” e disse que a conferência vai oferecer a oportunidade para que isso seja feito. (Agencia Brasil)

CNI comemora conclusão de
trecho da BR-163 no Pará
A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) comemorou a
conclusão das obras de um dos
trechos da BR-163 no Pará. O
serviço foi realizado por militares do 8º Batalhão de Engenharia e Construção (8º BEC) do
Exército. Para a CNI, a conclusão da obra vai melhorar o escoamento da produção agroindustrial e a exportação desses
produtos.
“A conclusão das obras contribui para desafogar os portos
das regiões Sudeste e Sul e coloca as cargas brasileiras mais
próximas de parceiros comerciais estratégicos na Europa e em
outros importantes destinos para
os produtos nacionais”, disse o
presidente da CNI, Robson de
Andrade.
Antes da obra, caminhoneiros enfrentavam engarrafamentos e atoleiros na BR-163 - Divulgação/Exército
A BR-163, que liga os estados de Mato Grosso e do Pará,
é uma das principais vias de acesso aos portos do chamado Arco
Norte, usados para exportação de
soja e milho. O trecho asfaltado, de 51 quilômetros, liga os
municípios de Moraes Almeida

e Novo Progresso, ambos no
Pará. Antes da obra, os caminhoneiros enfrentavam engarrafamentos e veículos atolados na
lama nesse trecho da estrada.
Segundo a CNI, a conclusão
da obra vai trazer economia na
logística envolvendo os dois estados. “Para a carga que se encontra na região de Sinop e Lucas do Rio Verde [Mato Grosso], por exemplo, a redução no
percurso pode ser de até mil quilômetros, em comparação com
a saída pelos portos do Sul e
Sudeste”, diz a entidade, em nota.
A Confederação Nacional da
Indústria, no entanto, cobra mais
investimentos na área de infraestrutura. “Atualmente, o país
investe menos de 2% do PIB
[Produto Interno Bruto] na área.
Para efeito de comparação, todos os países do Brics [grupo
formado por Brasil, Rússia, Índica, China e África do Sul] investem, pelo menos, o dobro do
Brasil. A solução para os atuais
gargalos da infraestrutura nacional passa, obrigatoriamente,
pela expansão da participação
privada nos investimentos e na
gestão da infraestrutura”, afirma
a CNI. (Agencia Brasil)

Atividade no comércio tem
aumento de 2,9% em outubro,
diz Serasa
O Indicador de Atividade do
Comércio da Serasa Experian registrou aumento de 2,9% em outubro, em comparação ao mesmo
mês do ano passado. Os dados,
divulgados na terça-feira(3), mostram que o resultado foi influenciado principalmente pelas vendas
de veículos, motos e peças. Supermercados, alimentos e bebidas
também tiveram papel de destaque.
“Apesar de ser uma das menores variações dos últimos
meses, no geral, alguns segmentos – como supermercados –,
apresentaram bom desempenho
graças ao gradativo aumento da
renda da população. Já as menores taxas de juros continuam influenciando o acesso a crédito,
potencializado nos últimos me-

ses”, disse o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.
As vendas do setor de veículos, motos e peças foram a que
tiveram elevação mais expressiva em outubro, de 5,2%, em
comparação com o mesmo mês
de 2018, seguido por supermercados, alimentos e bebidas (3%),
material de construção (2,9%),
móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática
(2,7%), e tecidos, vestuário, e
calçados (2,7%). Já as vendas do
setor de combustíveis e lubrificantes tiveram queda de 6%.
No acumulado do ano, de janeiro a outubro, a variação do indicador da Serasa é positiva em
1,4%, em relação ao mesmo período de 2018. (Agencia Brasil)
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Governo lança guias e habilita 66
novos serviços para deficientes
Anvisa autoriza
fabricação e venda de
medicamentos à base
de Cannabis
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
aprovou regulamento para a fabricação, importação e comercialização de medicamentos
derivados da Cannabis. Norma
será publicada no Diário Oficial da União nos próximos
dias e entrará em vigor 90 dias
após a publicação.
A decisão foi tomada por
unanimidade pela diretoria colegiada da agência reguladora.
O parecer apresentado em reunião ordinária pública na terçafeira (3), em Brasília, está disponível na internet.
O medicamento só poderá
ser comprado mediante prescrição médica. A comercialização ocorrerá exclusivamente
em farmácias e drogarias sem
manipulação. Conforme nota
da Anvisa, “os folhetos informativos dos produtos à base de
Cannabis deverão conter frases
de advertência, tais como ‘O
uso deste produto pode causar
dependência física ou psíquica’
ou ‘Este produto é de uso individual, é proibido passá-lo para
outra pessoa’”.
“Essa é uma excelente notícia, um avanço. Torna mais
democrática a possibilidade de
prescrição”, assinala o neurologista Daniel Campi, vice coordenador do Departamento de
Dor da Academia Brasileira de
Neurologia (ABN). Segundo
ele, pacientes que conseguiam
autorização de uso do medicamento estavam gastando mais
de R$ 2,5 mil por mês.
Visão crítica
O especialista, no entanto,
pondera que “é preciso
ter visão mais crítica” sobre as
potencialidades do medicamento. Segundo ele, “há um
gap” entre a demanda pelo
medicamento “para a melhora da qualidade de vida” e o
conhecimento sobre em quais
pacientes e circunstâncias
produtos a base de Cannabis
terão efeito.
“É como dizer que há um
lugar fantástico na Floresta
Amazônica, mas não dizer onde
fica exatamente”, compara Daniel Campi ao defender que as
universidades e centros de pesquisas deverão investigar mais
os efeitos dos medicamentos.
Ele calcula que 70% da demanda antes da regulamentação
da Cannabis para uso medicinal era para alivio de dor crônica (lombar e de cabeça).
Também havia grande procura
para casos de ansiedade e dificuldades de sono. A ABN prepara nota científica sobre fár-

macos à base de Cannabis.
A Associação Brasileira de
Apoio Cannabis Esperança
(Abrace) contabiliza centenas
de pessoas que tiveram acesso
ao medicamento para casos de
epilepsia, autismo, mal de
Alzheimer, mal de Parkinson e
neuropatias. A entidade divulga nomes e contatos de mais
de 150 médicos que já prescrevem medicamentos à base
de Cannabis.
Projeto de Lei
A possibilidade de liberação da comercialização de produtos com Cannabis mereceu
ao longo deste ano atenção
constante do ministro da Cidadania, Osmar Terra, que é médico especializado em saúde
perinatal e desenvolvimento do
bebê, e faz restrições ao uso
indiscriminado.
Na semana passada, em audiência pública na Câmara dos
Deputados, Terra assinalou que
“uma coisa é usar o canabidiol
(...). Se ele faz efeito, tem
que ter garantia do Ministério
da Saúde para ser oferecido
gratuitamente à população mais
pobre com indicação médica,
que realmente precisa. Agora,
usar a desculpa do canabidiol
para propor que se use a maconha livremente, nós não podemos deixar passar”.
Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº
399/2015 que faculta a comercialização de medicamentos que contenham extratos,
substratos ou partes da planta
Cannabis sativa em sua formulação. Em seu perfil no Twitter, Osmar Terra declarou haver lobby empresarial em favor da liberação de medicamentos derivados da Cannabis. Ele também declarou
ser contrário à regulação do
plantio da Cannabis, já vetado
hoje pela na Anvisa. O Conselho Federal de Medicina
publicou nota em favor do posicionamento do ministro.
Para o clínico-geral Leonardo Borges, do Hospital das
Clínicas e do Hospital SírioLibanês, em São Paulo, “a possibilidade de uso recreacional
existe em outros medicamentos como os fármacos de sildenafil, previstos para homens
com disfunção erétil, mas consumidos por homens sem problema nenhum”. O médico, que
já prescreveu medicamento a
base de Cannabis, assinala que
a decisão da Anvisa foi tomada
“após grande revisão da literatura sobre o medicamento”.
(Agencia Brasil)

O Ministério da Saúde anunciou na terça-feira (3) - Dia
Internacional da Pessoa com
Deficiência - a habilitação de
66 novos serviços de odontologia e ortopedia com atendimento especializado a pessoas com deficiência. A medida
deverá beneficiar mais de um
milhão de pessoas.
Para qualificar o atendimento a esse público, o ministério também lançou dois guias com orientações para os
profissionais de saúde que atuam nas áreas de odontologia e
ortopedia da Rede de Cuidados
à Saúde da Pessoa com Deficiência (RCPD). Os materiais estão disponíveis na Biblioteca
Virtual de Saúde.
Durante evento no ministério, em Brasília, o ministro da
Saúde, Henrique Mandetta, falou
sobre a importância do atendimento especializado, mas destacou os desafios no atendimento
odontológico para pessoas com
deficiência na atenção básica.
“Para isso a atenção bucal
está partindo para a capacitação,
a formação e a sensibilização
dessa rede, para podermos fazer
uma boa primeira abordagem
desses pacientes”, disse.
Para o ministro, a prescrição

de órteses e próteses é “outro
drama no Brasil”. “A nomenclatura é assimétrica, os profissionais fazem cada um de um jeito.
Então, os dois guias que estamos
colocando hoje acho que vêm
para ficar e acho que vai ser
apropriado para essa rede”, ressaltou Mandetta.
A primeira-dama Michelle
Bolsonaro, presente na cerimônia, destacou o progresso do
Ministério da Saúde em prol das
pessoas com deficiência, síndromes e doenças raras em todo
território nacional.
“Hoje é uma data para lembrarmos que leis não bastam.
Precisamos de ações verdadeiramente transformadoras para
tornarmos nosso país mais acessível”, disse ela.
Novos serviços
Segundo o Ministério da
Saúde, todos os pedidos pendentes de habilitação de serviços
para pessoas com deficiência
foram atendidos e, agora, as
equipes poderão iniciar o atendimento à população. As novas
estruturas custarão R$ 70,1 milhões por ano ao Sistema Único
de Saúde (SUS).
Do total dos 66 novos serviços, serão 20 Centros Especiali-

zados em Reabilitação, que receberão R$ 41 milhões por ano;
oito Centros Especializados
para Pacientes com Doenças
Raras, com custeio de R$ 17,6
milhões por ano; sete Oficinas
Ortopédicas, que receberão R$
4,5 milhões ao ano; e 31 Centros de Especialidades Odontológicas, destes, 14 integrarão a
Rede de Cuidados à Saúde da
Pessoa com Deficiência e receberão incentivo a mais de R$ 2,2
milhões ao ano.
Atualmente, a rede conta
com 230 Centros Especializados em Reabilitação, que realizam diagnóstico, tratamento,
concessão, adaptação e manutenção de tecnologias (próteses). Também fazem parte da
rede 37 Oficinas Ortopédicas e
244 Serviços de Reabilitação de
Modalidade Única.
Na atenção odontológica, o
SUS conta com mais de 27 mil
Equipes de Saúde Bucal (ESB)
que também atendem pacientes com deficiência. Além disso, dos 1.161 Centros de Especialidades Odontológicas,
579 já aderiram à RCPD. Os
centros que se credenciam à
rede precisam ter uma cadeira odontológica exclusiva para
40 horas de atendimento de

pessoas com deficiência, entre
outros critérios. Essas unidades
recebem 20% a mais de custeio
mensal.
Guias de orientação
O Guia para Prescrição, Concessão, Adaptação e Manutenção de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção
traz as melhores práticas aos
profissionais de saúde e visa dar
maior segurança, efetividade e
integralidade de atenção à pessoa com deficiência e mobilidade reduzida.
O Guia de Atenção à Saúde
Bucal da Pessoa com Deficiência tem o foco em algumas
deficiências específicas, consideradas as que mais apresentam demanda nos consultórios odontológicos, como
deficiência intelectual, demência, Doença de Parkinson, paralisia cerebral, Síndrome de
Down e Transtorno do Espectro
do Autismo.
No material, são apresentadas as condições bucais mais
comuns, além de orientações
sobre o uso de meios que facilitem a higienização bucal e
que promovam a prevenção de
problemas odontológicos.
(Agencia Brasil)

Ministério Público de São Paulo vai
investigar mortes em baile funk
O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Gianpaolo Smanio, afirmou na terça-feira (3)
que ainda não é possível apontar irregularidades na ação da
Polícia Militar (PM) em um
baile funk em Paraisópolis,
zona sul de São Paulo, que terminou com a morte de nove jovens. Segundo Smanio, a ação
policial será investigada em um
inquérito aberto na segundafeira (2) pelo Ministério Público do estado e que será comandado pela promotora de Justiça Soraia Bicudo Simões, do I
Tribunal do Júri.
“Vamos avaliar os protocolos, avaliar as condutas, para que
se possa propor o melhor caminho para que a violência não tenha escalada. Vamos apurar o que
houve, mas, sobretudo, [evitar]
que isso se repita e vamos procurar caminhos de não violência
para que as pessoas que queiram
possam se divertir, para que a
comunidade possa ser respeitada, mas também para que as pessoas do entorno também possam
ser respeitadas e que as questões
da criminalidade possam ser investigadas. A ideia é fazer uma
mediação para encontrar a melhor solução”, disse o procurador-geral.
As nove vítimas teriam morrido “pisoteadas” após uma operação policial durante um
baile funk. A PM informou que
os policiais se dirigiram ao local do baile atrás de dois fugitivos que estavam em uma motocicleta. Moradores da comunidade negam essa versão e dizem
que a operação parecia premeditada e que seria uma vingança
à morte de um policial ocorrida
no mesmo local, um mês antes.
Um vídeo gravado por moradores e divulgado à imprensa
mostra policiais encurralando
dezenas de pessoas em uma viela e batendo nelas com cassetetes.
Muito questionado por jornalistas sobre a ação policial em
Paraisópolis e também sobre os
vídeos que circularam mostrando violência policial em aborda-

gens que teriam ocorrido lá no
mesmo dia do baile funk, Smanio preferiu não fazer críticas à
PM. “Morte significa que não foi
bem feita [a ação]”, disse, apenas. “Qualquer afirmação antes
de uma investigação, antes de
conhecermos os fatos e as circunstâncias todas, é uma afirmação precipitada.”
Em entrevista à imprensa,
Samanio disse que recebeu ontem, em audiência, um grupo de
deputados, acompanhado por
moradores da comunidade e integrantes de movimentos sociais, que pediram celeridade nas
investigações. “Acertamos por
realizar um fórum para que essa
questão do baile funk e da atuação policial possa ser tratada de
uma maneira global, com todos
os interessados, e para que possamos encontrar soluções para
essa questão que já causou vítimas.”
Investigações
Todos os policiais envolvidos na ocorrência foram afastados das ruas ontem pelo comando da Polícia Militar, mas continuam exercendo atividades administrativas na corporação.
Além da investigação no Ministério Público, a ação policial
em Paraisópolis e as mortes
ocorridas lá durante o
baile funk são alvo de mais duas
apurações: uma na Corregedoria
da Polícia e outra no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Uma informação que também deve ser investigada é a
de que um bombeiro cancelou uma chamada ao Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu) durante a
ação policial, alegando que a
polícia já tinha socorrido os
feridos. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de
São Paulo confirmou que encaminhou uma ambulância ao
local após o registro de solicitação na central na madrugada de
domingo (1º), mas que a solicitação foi cancelada. “A chamada
foi classificada como alta prio-

ridade, porém, houve cancelamento do pedido por parte do
Comando do Corpo de Bombeiros (Cobom).”
Quatro documentos obtidos
pela Agência Brasil – quatro declarações de óbito – revelam que
as vítimas morreram por asfixia
mecânica. Essa, no entanto, é a
descrição que consta na declaração de óbito das quatro vítimas,
sem considerar os laudos do Instituto Médico-Legal, que ainda
estão sob análise e não foram
divulgados.
ONGs
A Human Rights Watch, organização internacional não governamental que atua com direitos humanos, lamentou as nove
mortes em Paraisópolis e os 12
feridos na ação ocorrida no dia
1º de dezembro. A ONG exige
que o Ministério Público exerça o controle externo sobre o
trabalho da polícia.
“Desta forma, [o Ministério
Público] deve garantir uma investigação rápida, completa e
independente sobre qualquer
abuso e uso excessivo da força
nesse caso, bem como sobre os
ferimentos e as mortes. O Ministério Público do Estado de
São Paulo deve também iniciar
sua própria investigação independente sobre a motivação, o
planejamento e a execução da
operação da polícia militar em
Paraisópolis”, diz nota da ONG.
A Conectas também prestou
solidariedade às vítimas e parentes e cobra uma apuração rígida
do caso. Para a Conectas, a ação
foi “negligente” e evidencia “o
padrão de atuação dos órgãos de
segurança pública com a vida de
pessoas pobres e negras em áreas periféricas, fazendo, inclusive, uso de armas de fogo e armamentos menos letais num
evento com mais de 5 mil pessoas, causando pânico generalizado em uma das maiores comunidades de ‘São Paulo.
A organização não governamental também cobra uma “postura contundente do Ministério
Público na apuração de crimes”.

Defensoria
A Defensoria Pública de São
Paulo colocou-se à disposição
dos parentes dos jovens mortos
na ação policial para atendimento individualizado e reservado,
em domicílio, e está organizando, para os próximos dias, um
plantão na própria comunidade.
Depois disso, a Defensoria
Pública vai analisar as medidas
cabíveis, incluindo eventuais pedidos de indenização e de atendimento psicológico, sem prejuízo do acompanhamento das investigações e apurações já em
curso sobre o grave episódio.
Condepe
O advogado Ariel de Castro
Alves, membro do Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana (Condepe),
órgão ligado à Secretaria Estadual de Justiça de São Paulo,
também fez críticas à ação policial em Paraisópolis. “Os vídeos demonstram não só uma ação
desastrosa, mas criminosa dos
policiais envolvidos na ocorrência em Paraisópolis. Os vídeos
mostram torturas, abusos de autoridade, agressões e que os jovens foram encurralados pelos
policiais. Demonstram que os
PMs são os principais responsáveis pela tragédia.”
Na noite desta terça-feira, o
Condepe promoverá um encontro para discutir o que os conselheiros chamam de Massacre
de Paraisópolis. Segundo o
Condepe, nesse encontro serão
discutidas medidas urgentes
para acompanhar a apuração
das mortes e assegurar proteção dos direitos de outras vítimas e familiares.
Na segunda-feira, o governador de São Paulo, João Doria,
disse que não pretende reduzir o
número de operações policiais,
nem modificar os moldes em que
funcionam atualmente. Já o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, coronel Marcelo Salles, disse que a ação policial no baile funk foi uma reação à agressão sofrida pelos policiais. (Agencia Brasil)

Juiz e rapper são premiados por
projeto que busca empregar jovens
Um juiz se une a um rapper
para dar rumo à vida de mais de
8 mil jovens espalhados por
665 casas de acolhimento do
estado de São Paulo. Pela iniciativa, o juiz Iberê Dias, da Justiça de São Paulo, e o rapper
Dexter receberam na terça-feira (3) o Prêmio Innovare, que
todos os anos reconhece as práticas mais inovadoras no âmbito do Judiciário.
Titular da Vara da Infância e
Juventude de Guarulhos, na
Grande São Paulo, assessor da
Corregedoria Geral da Justiça
de São Paulo e premiado pelo
segundo ano consecutivo no Innovare, Dias é idealizador do
Trampo Justo, projeto que, em
parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE),

estimula empresas a concederem empregos e bolsas de estudo a adolescentes acolhidos,
que começam a trabalhar como
jovens aprendizes a partir dos
14 anos ou com carteira assinada a partir dos 16 anos.
“Quando estes adolescentes
completam 18 anos eles são
obrigados a ir para a rua e se
sustentarem sozinhos, custear a
própria moradia, alimentação,
transporte. A ideia é conseguir
vagas de emprego para estes
adolescentes e desenvolver a
autonomia deles enquanto ainda acolhidos”, explica o juiz.
Uma etapa essencial nesse
processo, porém, é convencer
o jovem de que o melhor caminho para conduzir a própria vida
é encontrar um trampo justo,

um sustento honesto. Nesse
momento entra a figura de Dexter, que foi procurado pelo juiz
Iberê Dias para visitar os abrigos e motivar os adolescentes
acolhidos. Ajuda o fato de Dexter ser um exemplo de ressocialização, tendo uma carreira
como um dos músicos mais
proeminentes do rap nacional
após ter cumprido pena de mais
de 13 anos no sistema penitenciário.
“O projeto estava precisando de uma pessoa do meio, da
periferia, que conversasse com
esses jovens de igual para
igual”,
contou
Dexter
à Agência Brasil.
“Aos 18 anos esses jovens
são lançados à própria sorte.
Meu papel é dizer para essas

pessoas e convencer essa juventude de que trabalhar é legal,
de que eles precisam pensar no
futuro deles, mas de uma maneira correta”, disse ele pouco depois de receber a premiação das
mãos do presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministro
Dias Toffoli, em cerimônia na
sede da Corte, em Brasília.
O Trampo Justo foi uma das
sete iniciativas inovadoras e de
boas práticas no Judiciário que
foram premiadas neste ano pelo
Innovare, que está em sua 16ª
edição. Participam da comissão
julgadora do prêmio ministros
do STF, do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), desembargadores,
promotores, juízes, defensores,
advogados e outros profissionais
do direito. (Agencia Brasil)
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Dívida bruta vai encerrar 2019
praticamente estável, diz secretário
A aceleração de devoluções
de bancos públicos ao Tesouro
fará a Dívida Bruta do Governo
Geral (DBGG) encerrar 2019
entre 76% e 77% do Produto
Interno Bruto (PIB), disse na
terça-feira, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. A nova projeção é mais
otimista que a divulgada no mês
passado, que apontava que o indicador fecharia o ano em
80,8% do PIB.
Indicador que considera a dívida bruta da União, de estados e
municípios, a DBGG fechou 2018
em 77,2% do PIB. Esse é o principal parâmetro usado para traçar
comparações internacionais sobre o endividamento do país.
Almeida explicou que apenas a antecipação do ressarcimento de R$ 30 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimen-

to Econômico e Social (BNDES) ao Tesouro representa cerca de 0,5% do PIB. A medida foi
aprovada pelo Conselho de Administração do banco no início
de novembro, elevando para R$
123 bilhões o total devolvido
ao Tesouro neste ano.
O secretário informou ainda
que a Caixa Econômica Federal
também devolverá Instrumentos
Híbridos de Capital e Empréstimo (IHCD) em poder da instituição, mas não informou o valor. Por meio desses ressarcimentos, os bancos públicos devolvem ao governo recursos injetados pelo Tesouro em governos anteriores para elevar a capacidade de empréstimo pelas
instituições financeiras oficiais.
As transações, na época, elevaram a dívida bruta do governo.
A redução da Selic, taxa bá-

sica de juros que está no menor
nível da história, também contribuiu para segurar o endividamento do governo. “Vamos terminar ano com resultado primário [negativo] em torno de 1%
do PIB e, com trajetória de juros que temos, ao invés de déficit nominal de 7% do PIB, déficit nominal em torno de 6% do
PIB”, afirmou Mansueto.
Segundo Almeida, há três
anos, o mercado financeiro projetava que os juros básicos da
economia encerrariam 2019 em
10% ao ano. Ele reiterou que a
queda dos juros ajudou a estabilizar o endividamento do setor
público, criando um efeito parecido à existência do superávit
primário, quando o governo consegue economizar recursos para
pagar os juros da dívida pública.
O Ministério da Economia já

anunciou que o Governo Central
– Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social – deve
encerrar o ano com déficit primário em torno de R$ 80 bilhões, com folga considerável
em relação à meta de R$ 139
bilhões.
Compromisso
O secretário do Tesouro informou que está comprometido
em permanecer no cargo até o
fim do atual governo. Ele afirmou que estaria disposto a acumular o comando da secretaria e
Conselho Fiscal, cuja criação foi
proposta em uma das propostas de
emenda à Constituição do novo
pacto federativo. Ele, no entanto,
disse que a questão será avaliada
apenas “lá na frente”, caso a proposta seja aprovada pelo Congresso. (Agencia Brasil)

OCDE: manter resultado no Pisa com
mais inclusão nas escolas é vitória
A inclusão de mais estudantes nas escolas brasileiras pode
ter influenciado na nota do país
no Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes (Pisa),
diz a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), responsável
pela avaliação. De acordo com
Camila Lima de Moraes, especialista em Educação da OCDE,
manter o desempenho nesse cenário de expansão de oportunidades educacionais é uma vitória para o país.
“Quando [o Brasil] inclui,
em 2003, estudantes que já teriam saído e que agora estão na
escola, eles tendem a ter desempenho pior e a diminuir a média
[do país no Pisa]. Um cenário em
que o país consegue manter o
mesmo nível é uma vitória em
si mesma”, afirma Camila.
O Pisa, que é aplicado de três
em três anos, é referência mundial. No ano passado, foi aplicado a 600 mil estudantes de 15
anos de 79 países e regiões. No
Brasil, cerca de 10,7 mil estudantes de 638 escolas fizeram as
provas, que medem as competências em leitura, matemática e
ciências. Além disso, a critério
dos países participantes, as provas podem medir ainda o desempenho em competência financeira e resolução colaborativa de
problemas.
Os resultados do ano passa-

do, divulgados na terça-feira (3),
mostram que o Brasil avançou
alguns pontos em relação a
2015, mas que mantém um cenário de estagnação do desempenho desde 2009.
Para Camila, que na manhã
de hoje, participou de webinário com jornalistas, a análise do
resultado precisa levar em consideração a inclusão e a permanência de estudantes nos sistemas de ensino. Conforme os dados do Pisa, a partir de 2000, o
Brasil incluiu mais estudantes
nas escolas. Entre 2003 e 2012,
o país garantiu a permanência de
mais de 500 mil estudantes de
15 anos nos sistemas de ensino.
“Podemos assumir que os
que estavam na escola estavam
indo melhor e os que não estavam [indo bem], não estavam na
escola”, diz Camila, ressalta a
especialista em educação. “[E
isso] pode mascarar eventuais
melhoras”, acrescenta Camila.
Os resultados mostram que
o Brasil está entre os países com
pior desempenho na avaliação
internacional. No Brasil, cerca de
43% do estudantes estão abaixo
do nível 2, considerado a proficiência mínima pela OCDE, tanto em leitura quanto em matemática e ciências. Entre os países
da OCDE, a média é de 13,4%
com esse desempenho.
Na avaliação, o Brasil ficou
no 57ª lugar entre os 77 países

e regiões com notas disponíveis
em leitura. O país ocupou a 70ª
posição em matemática e a 64ª
posição em ciências, junto com
o Peru e a Argentina, em
um ranking com 78 países. China e Singapura lideram a classificação nas três disciplinas.Nas
três disciplinas, o Brasil fica
atrás de países latino-americanos como Costa Rica, Chile e
México, mas supera a Colômbia
e o Peru em leitura e a Argentina. em leitura e matemática.
Educação brasileira
Para o coordenador-geral da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, a
educação brasileira precisa de
investimento para oferecer educação de qualidade. “O Brasil, há
muito tempo não consegue avançar, não tem feito a lição de casa,
não tem investido nos professores. Os nossos alunos custam
três vezes menos que os de países desenvolvidos. A escola pública brasileira tira leite de pedra”, diz.
Segundo Cara, os resultados
do Pisa não podem servir para
atacar as escolas públicas e devem ser um alerta para a necessidade de cumprimento da legislação vigente, como o Plano
Nacional de Educação (PNE),
que define as metas para serem
cumpridas para a educação no
Brasil até 2024, e a Lei 11.738/

2008, a chamada Lei do Piso,
que estabelece o salário inicial
dos professores das escolas públicas. Este ano, o salário foi
reajustado para R$ 2.557,74
mensais.
Já o movimento Todos pela
Educação afirma que os resultados mostram que os professores são chave para a melhora educacional. “Observando os países
mais bem posicionados na avaliação do Pisa, sabemos que eles
têm diferenças culturais e tiveram diferentes trajetórias em sua
educação. Mas um elemento é
comum a todos: o alto grau de
profissionalização e prestígio da
carreira dos professores.”
De acordo com o Todos pela
Educação, isso significa uma alta
atratividade da carreira para jovens de alto desempenho no ensino médio, uma rigorosa formação para a profissão e, durante a trajetória profissional, uma
estrutura de desenvolvimento
contínuo e apoio aos docentes
voltada para a melhora da prática pedagógica.
Os últimos dados divulgados
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) mostram
que professores de escolas públicas ganham, em média, 74,8%
do que ganham profissionais assalariados de outras áreas, ou
seja, cerca de 25% a menos.
(Agencia Brasil)

Renan Calheiros vira réu
em processo no STF
A Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal (STF) aceitou na
terça-feira (3) denúncia apresentada contra o senador Renan Calheiros (MDB-AL) pelos crimes
de corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato.
Por 3 votos a 2, o colegiado
entendeu que há indícios suficientes para tornar o senador réu
em um processo criminal. A Turma julgou denúncia apresentada
em 2017 pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que
foi baseada na delação premiada
de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, empresa da Petrobras na época.
Nos depoimentos, Machado
disse que Calheiros e outros políticos do partido teriam recebido valores de empresas que tinham contratos da estatal para
repassar a diretórios do MDB. De
acordo com a acusação, os supostos repasses teriam ocorrido

por meio de doações eleitorais a
três diretórios, do MDB no Tocantins e Aracaju e do PSDB em
Alagoas, em troca de benefícios
na Transpetro.
Na semana passada, no início
do julgamento, o ministro Edson
Fachin, relator do caso, entendeu
que há indícios dos crimes, mas
somente no repasse feito ao diretório de Tocantins. Nos casos
envolvendo os demais diretórios,
não há provas suficientes para
abertura da ação penal contra o
senador.
Segundo o ministro, em
2010, a empresa NM Engenharia
e Serviços, cujos sócios também
assinaram delação, repassou R$
150 mil em forma de doação
eleitoral oficial ao diretório de
Tocantins, após solicitação de
Renan Calheiros. A doação foi
direcionada a um apoiador do senador, o então deputado Leomar
Quintanilha.

Na sessão de terça-feira,
os ministros Celso de Mello e
Cármen Lúcia acompanharam o
relator, formando a maioria pela
abertura da ação penal contra o
senador.
Os ministros Ricardo
Lewandowski e Gilmar Mendes
discordaram do relator e entenderam que a denúncia da PGR é
genérica e não apontou as condutas pormenorizadas que teriam
sido cometidas pelo senador.
Segundo Gilmar, a denúncia
se baseou somente na delação
premiada de Sérgio Machado e
não apontou os meios que teriam sido empregados para obtenção dos recursos, além de não
indicar se houve pedido de Renan Calheiros para que as doações
fossem realizadas.
”Não especifica de forma
concreta o ato de ofício ou relativo às atribuições institucionais
do senador que teria sido indevi-

damente mercadejado, sustentando-se apenas em um genérico
fornecimento de apoio político”,
afirmou Mendes.
Com a abertura da ação penal, Calheiros deverá prestar depoimento e poderá indicar testemunhas de defesa. Ao final do
processo, caberá ao ministro Fachin elaborar uma sentença para
condenar ou absolver o senador.
Não há prazo para decisão.
Defesa
A defesa do senador negou as
acusações e afirmou que a
denúncia foi feita pelo ex-procurador Rodrigo Janot antes do término da investigação pela Polícia Federal. “A própria Polícia
Federal, de forma expressa, disse que as provas não comunicam
entre si e que elas são desencontradas”, afirmou Luiz Henrique
Alves, advogado do senador.
(Agencia Brasil)

Polícia Militar do Rio remove
11 oficiais do setor de inteligência
A Secretaria de Estado de
Polícia Militar do Rio de Janeiro removeu, na terça-feira
(3), da sua Subsecretaria de Inteligência, 11 oficiais. Com
patentes que vão de tenente a
tenente-coronel, eles foram
transferidos para outros setores, como a Diretoria Geral de
Pessoal (DGP) e o EstadoMaior Geral. Alguns foram in-

corporados a batalhões.
As mudanças ocorrem após
sete PMs, também lotados na
Subsecretaria de Inteligência,
serem presos em uma operação da Polícia Civil no dia 29
passado. Acusados de extorsão,
eles teriam fingido ser policiais civis da unidade especializada para inspecionar lojas
e extorquir dinheiro de comer-

ciantes.
A investigação também indicou que os PMs recebiam
propina para, supostamente,
não combater a venda de mercadoria pirata. Como consequência das prisões, foi anunciada ainda na segunda-feira (2)
a exoneração do coronel Rubens Castro Peixoto Júnior,
subsecretário de Inteligência.

Para seu lugar, foi nomeado o
coronel Murilo César de Miranda Angelloti.
“O novo comando faz a gestão de sua equipe e tem discricionariedade para movimentar
os policiais de acordo com o
perfil que mais se adeque à
chefia”, informou em nota a
Secretaria de Estado de Polícia Militar. (Agencia Brasil)

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br

Ocupação de hotéis
no Rio para o final
do ano já chega a 75%
A ocupação dos hotéis da
capital fluminense para o período de 28 de dezembro a 1º de
janeiro de 2020 apresenta média, até o momento, de 75%,
de acordo com pesquisa divulgada, na terça-feira (3), pelo
Sindicato dos Hotéis do Município do Rio de Janeiro (Hotéis Rio).
Regiões como os bairros
do Flamengo, Botafogo, Ipanema e Leblon já mostram nível de procura mais elevado, de
86%, cada. Para a noite da virada, entretanto, alguns bairros
da cidade têm média de quartos ocupados da ordem de 95%
a 97%, em hotéis cinco estrelas de Copacabana, do Leme,
Arpoador e de Ipanema, todos
na zona sul, e na Barra da Tijuca, zona oeste.

Com o tema Amor a Cada
Vista, que remete à beleza natural e arquitetônica do Rio de
Janeiro, a proposta da prefeitura para o próximo Réveillon,
é que os turistas fotografem e
filmem as paisagens e construções cariocas e as divulguem
nas redes sociais, com
a hashtag #vemprorio.
O município se tornará, em
2020, a primeira Capital Mundial da Arquitetura. O título foi
concedido pela Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) e pela União Internacional dos Arquitetos (UIA).
A expectativa para a virada
do ano é superar o recorde de
2,8 milhões de pessoas, registrado na chegada de 2019.
(Agencia Brasil)

Fundo Soberano da Noruega
retira Petrobras de empresas
sob observação
O Banco Norueguês informou na terça-feira (3) que retirou a Petrobras da lista de empresas sob observação. A companhia foi incluída na lista em
janeiro de 2016, após os casos
de corrupção revelados durante
as investigações da Operação
Lava Jato. O banco seguiu recomendação do Conselho de Ética
do Fundo Soberano da Noruega
que reconheceu as medidas implementadas pela Petrobras no
combate à corrupção. Com a saída da lista, a Petrobras volta a
ser elegível para receber investimentos do fundo norueguês.
Na recomendação ao banco,
o Conselho de Ética destaca a
disposição da Petrobras em colaborar com as investigações e
com a solução dos casos. “Na
opinião do conselho, as medidas
que a Petrobras implementou
nos últimos anos demonstram
disposição e capacidade consideráveis para prevenir, descobrir
e lidar com a corrupção”, informou a entidade, em documento.
O conselho observa ainda que o
Ministério Público Federal e o
Supremo Tribunal Federal brasileiros definiram oficialmente a
Petrobras como vítima no âmbito das investigações da Operação Lava Jato.
De acordo com o diretor de
Governança e Conformidade da
Petrobras, Marcelo Zenkner, trata-se de um reconhecimento ao
trabalho árduo, técnico e comprometido que vem sendo realizado pela empresa nos últimos

anos. “Nosso sistema de controle interno, que já é muito mais
robusto, está evoluindo para se
tornar uma referência no cenário nacional e internacional. As
medidas implementadas estão
transformando o ambiente interno e já se refletem externamente, comprovando que a Lava Jato
é uma página virada na história
da Petrobras”, avaliou.
Desde 2014, a Petrobras
implementou diversas medidas
de conformidade, como a criação de um Canal de Denúncias
independente e a realização
de Due Diligence de Integridade, processo que avalia os mecanismos de combate à fraude e
à corrupção das empresas com
as quais a Petrobras faz negócios. A companhia também passou
a aplicar o Background
Check de Integridade (BCI), que
trata da checagem de integridade de todos os administradores,
gestores e empregados que atuam em processos críticos.
Fundo da Noruega
Criado após as descobertas
de petróleo no mar do norte, o
Fundo Soberano da Noruega é
uma espécie de poupança do país
nórdico, sustentado por recursos
provenientes da indústria de petróleo. O fundo investe atualmente em cerca de 9 mil empresas em 70 países e, além da rentabilidade, considera questões
de integridade, ambientais e sociais nas suas decisões de investimento. (Agencia Brasil)

Pessoas com deficiência
podem tirar Passe
Livre pela internet
Pessoas com deficiência agora podem obter o passe livre para
viagens rodoviárias, aquaviárias e
ferroviárias interestaduais
pela internet, no portal gov.br.
Antes do novo sistema, era
necessário que a pessoa com
deficiência obtivesse uma comprovação de renda no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e apresentasse um
atestado médico em uma unidade de saúde. Agora todas as
pessoas com deficiência e já
cadastradas no Benefício de
Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) que
já comprovaram renda e condição física, passam a solicitar e obter a autorização
via online do Passe Livre
Inte restadual.
O novo modelo começa a ser
aplicado de imediato no Distrito Federal e será levado na sequência às demais unidades da
Federação. Atualmente, no Brasil, há aproximadamente 210 mil
pessoas com deficiência cadastradas para utilizar passe livre
em viagens interestaduais, mas
com o novo sistema a expectativa do governo é que o número
chegue a 2,5 milhões.
Em nota, o secretário de

Governo Digital, Luís Felipe
Monteiro, detalhou que os sistemas passaram a conversar.
”Desta vez, chegamos a um cidadão que, por diferentes motivos, como deficiência visual,
auditiva ou de mobilidade, carecia muito desse serviço”.
A medida, divulgada na terça-feira (3), Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência, é uma
parceria entre o Ministério da
Infraestrutura, a Secretaria de
Governo Digital do Ministério
da Economia, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o
Dataprev.
Economia
Desde janeiro, 486 serviços
do governo federal foram transformados em digitais, com uma
economia estimada de R$ 1,7
bilhão por ano.
Com a solicitação do serviço digital, a estimativa é de economia total em torno de R$ 100
milhões ao ano para o cidadão,
considerando os custos com
transporte e tempo que deixa de
despender para a autorização do
passe livre. A redução estimada
é de 47% no custo para cada
pessoa com deficiência. (Agencia Brasil)
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BP BIOCOMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ 08.204.974/0001-07 - NIRE 353.003.332-25 - Edital de Convocação de
Assembleia Geral Extraordinária - Ficam convocados os acionistas da Companhia a se reunirem em AGE, a ser
realizada no dia 09/12/2019, às 10hs, na sede, em São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 12.399, 4º andar,
Conjunto 43B, Torre C, Edifício Landmark, Brooklin Paulista, a ﬁm de deliberar sobre (i) a ratiﬁcação das deliberações
tomadas na AGE em 29/11/2019, quais sejam (a.1) retiﬁcar o número de ações da Companhia que constou na ata
de 11/10/2019 e registrada na JUCESP em 24/10/2019, (a.2) aumento de capital social, (a.3) alteração do artigo 5º
do Estatuto Social; (ii) alteração da sede social da Companhia; (iii) destituição e eleição de membros da Diretoria; e
(iv) consolidação do estatuto social. São Paulo, 30/11/2019. Marcus Miranda Schlosser - Presidente; Adriano
Luiz Miranda Dalbem - Secretário.

Saneamento 100% Investimento e Participações S.A.

CNPJ/MF em Constituição
Ata de Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações de Capital Fechado
realizada em 22 de novembro de 2019
I. Data, Horário e Local: 22/11/2019, às 11h30min, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 4º andar, conjunto 42, sala
12, São Paulo-SP. II. Convocação e Presença: as acionistas fundadoras e subscritoras do capital social, a saber: (a)
Saneamento 100% Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia., CNPJ nº 15.798.300/0001-35, neste
ato, representada nos termos de seu Regulamento por sua gestora Versal Finance Gestão de Recursos Ltda., CNPJ nº
13.741.074/0001-20, devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de gestão de recursos conforme
ato declaratório CVM nº 11.921/2011, por seus Diretores conforme seu Contrato Social, e por sua administrador Finaxis
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., CNPJ nº 03.317.692/0001-94, devidamente autorizada pela CVM para
o exercício profissional de administração fiduciária por meio do Ato Declaratório nº 6.547/2001, neste ato representada na
forma de seu Estatuto Social, doravante denominada (“FIP Saneamento”) e (b) Arcos Saneamento e Participações Ltda.,
CNPJ nº 29.291.541/0001-06 – NIRE 35.235.149-844, representada pelo Leandro Antônio Grisi, RG nº 23.191.390-4
SSP/SP e CPF nº 167.985.998-69; III. Mesa: Presidente: Leandro Antônio Grisi; Secretário: Felipe Versiani Gandolfo. IV.
Ordem do Dia: deliberar sobre (i) a aprovação da constituição de uma sociedade por ações, de capital fechado, sob a
denominação Saneamento 100% Investimento e Participaçõe S.A. (“companhia”); (ii) a aprovação do Estatuto Social
que regerá a Companhia; e (iii) as providências previstas no artigo 88 da Lei nº 6.406/1976; (iv) a eleição dos membros
que irão compor a Diretoria da Companhia; e (v) a remuneração global da diretoria. V. Deliberações: Após discutida as
matérias constantes da ordem do dia, as acionistas fundadoras, deliberaram: (i) consitituir uma sociedade por ações de
capital fechado, com as seguintes características: (a) a Companhia terá a denominação social de Saneamento 100%
Investimento e Participações S.A.; (b) a sede social da Companhia será na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 4º andar,
conjunto 42, sala 12, São Paulo-SP; (c) o valor do capital social inicial será de R$ 10.000,00, representado por 10.000
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrita pelos acionistas fundadores em conformidade com
o Boletim de Subscrição anexo à presente ata no forma do Anexo I; (d) consignar que o valor de R$ 10.000,00, referente à
integralização do capital social da Companhia, foi integralizado, em moeda corrente nacional, pelas acionistas fundadoras
e subscritoras, valor esse que será objeto de depósito junto a instituição financeira compentente, em cumprimento às
disposições constantes do artigo 80 da Lei nº 6.404/1976, conforme Anexo II: (e) a administração será exercida por uma
Diretoria composta por 02 membros eleitos pela Assembleia Geral, todos acionistas ou não, residentes no país, com
mandato de 03 anos, permitida a reeleição. (ii) aprovar o Estatuto Social, anexo à presente ata na forma do Anexo III que,
doravante, passa a reger a Companhia; (iii) consignar que foram cumpridas as providências previstas no artigo 88 da Lei
nº 6.406/1976 e, por conseguinte, dar a Companhia por organizada e constituída, nos termos da legislação aplicável; (iv)
eleger os Srs. Leandro Antônio Grisi, acima qualificado; e Rholf Alvarenga Badine, RG nº 42.818.186-7 SSP/SP e CPF
nº 345.475.088-10, para exercerem os cargos de Diretores da Companhia, os quais, além das competências técnicas
necessárias para o desempenho das funções, não estão impedidos por lei especial de exercer a administração da sociedade,
nem condenados ou sob os efeitos de condenações, a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a
fé pública ou a propriedade, o que declararam na forma prevista em lei; tomando posse nesta data, mediante assinatura
dos respectivos termos de posse (Anexo V), para um mandato de 03 anos; e (v) consignar que a remuneração global dos
membros da Diretoria, levará em consideração as regras estabelecidas no artigo 152 da Lei nº 6.404/76 e será aprovada
pelo acionista da Companhia em Assembléia Geral, a cada exercício. VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo/SP, 22/11/2019. Assinaturas: Mesa: Leandro Antônio
Grisi – Presidente; Felipe Versiani Gandolfo – Secretário. Visto do Advogado: Fabiano Abujadi Puppi – OAB/SP 221.022
SSP/SP. JUCESP – Registrado sob o NIRE 35.300.545.257 em 29/11/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1007058-04.2018.8.26.0100 - O (a) mm. juiz(a) de direito da 11ª Vara
cível, do foro Central Cível, estado de São Paulo, Dr(A). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da lei, etc. faz saber a
ABC SOPRO E ARTE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA, CNPJ 15.123.502/0001-87,
na pessoa de seu representante legal, que ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.,
ajuizou uma ação com procedimento comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de r$ 74.776,08 (dez/2017),
corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como ao pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas
de energia elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, referente ao débito das faturas de fornecimento
de energia elétrica do imóvel situado na rua bahia, nº 251, vila oriental, diadema/SP (instalação mte 0013354 e cliente
 ªESTANDOªAªREQUERIDAªEMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSª
20 dias supra, conteste, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso iv, do cpc), presumindo-se
VERDADEIRASªASªALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELAªAUTORAªARTªªDOªNCPC ªSERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEª
publicado na forma da lei. nada mais.
B 03 e 04/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1052735-28.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tom Alexandre Brandão, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a L N AGENCIA DE VIAGENS E OPERADORAS LTDA EPP, CNPJ 11.692.987/0001-79, sucessora
de LC da Silva Agência de Viagens Me - Web Viagens, CNPJ 11.692.987/0001-79, e THF DOS SANTOS AGENCIA
DE VIAGENS LTDA EPP, CNPJ 15.915.738/0001-56, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
Cível por parte de Clodoaldo de Melo, objetivando condenar as rés a ressarcir aos Autores o valor de R$ 1.899,10,
corrigidos monetariamente; ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autor, referente a indenização por danos
morais, bem como à custas, honorários e demais cominações. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida
DFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDFRQWHVWHVRESHQDGHVHUFRQVLGHUDGDUHYHO
ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações
GHIDWRIRUPXODGDVSHORDXWRU $UWGR1&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de novembro de 2019.
B 03 e 04/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015810-84.2013.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario Massanori
Fujita, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DANIEL FRANÇA DA SILVA, RG 323538149, CPF 332.129.608-09 que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS VILA
VICTÓRIA, objetivando condenar os réus ao pagamento de R$ 1.407,35 (04/11/2013), corrigidos e acrescido de
encargos legais, referente às despesas de manutenção do Lote 12, da Quadra B, com área de 250,00 m2, no
interior da Associação Autora, bem como as que se vencerem no curso do presente processo, custas, honorários
e demais cominações. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHÀXLUiDSyVRGHFXUVRGR
prazo do presente edital, apresente contestação. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
FDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de novembro de 2019.
B 03 e 04/12
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0080887-35.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tom Alexandre Brandão, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a GRUMANN MELIOR LTDA ME, CNPJ 13.320.367/0001-34, na pessoa de seu representante legal, que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Energitec Assistência Técnica Ltda - ME.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVTXHÀXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWH
edital, pague a quantia de R$ 64.915,95 (09/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
GpELWRHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH DUWLJRHSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDFLHQWHDLQGDTXH
QRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULR
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
DSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de novembro de 2019.
B 03 e 04/12
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014520-29.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Emily Staub, CPF 370.121.658-47 e Rene Lucio Staub, CPF 227.437.660-34,
que nos Autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança, em fase de Cumprimento de sentença,
requerida pelo Espólio de Haydee Arruda Estefno, procedeu-se a penhora sobre o apartamento nº 91, localizado
QRDQGDUGR(GLItFLR5HJLDQH$ႇRQVRVLWRj5XD,WDLSX6D~GH6XEGLVWULWR6mR3DXOR63PDWUtFXOD
GR&5,63DYDOLDGRHP5 DJRVWR GRTXDOIRLQRPHDGRGHSRVLWiULRR6U5HQH
Lucio Staub, CPF 227.437.660-34, bem como foi requerida a adjudicação do referido imóvel, nos termos dos
artigos 825 e 876, ambos do CPC. Estando os executados em lugar ignorado, foi determinada a INTIMAÇÃO da
SHQKRUDHGRSHGLGRGHDGMXGLFDomRSRU(',7$/SDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDRIHUHFHUHP
impugnação, sob pena de prosseguir a ação, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso
,9GR&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6%H
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0078274-42.2018.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR
AUGUSTO VIEIRA MACEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LM Zanini Comércio, Promoções
e Assessoria Ltda. - EPP, CNPJ 05.888.303/0001-06, na pessoa de seu representante legal, que
nos autos da Ação Monitória, requerida pelo Banco Santander Brasil S/A, foi convertido o mandado
de citação em execução, para que pague a quantia de R$ 214.208,30 (10.10.2018), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. Será o presente edital, por extrato,
D¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD/HL1$'$0$,6

B 03 e 04/12
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0705215-21.2012.8.26.0704 A MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Correia de Mello Construtora Ltda,
CNPJ 03.902.522/0001-77, na pessoa de seu representante legal e a Rogério Correia de Mello, CPF 070.253.308-41, que Banco Bradesco
S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 78.473,91 (19.10.2012), referente ao saldo devedor da
Cédula de Crédito Bancário nº 5.423.314. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias,
AªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEMªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSª
lXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAª
REDUZIDAª PELAª METADE ª TENDOª Oª PRAZOª DEª ª DIAS ª Aª AmUIRª APØSª OªPRAZOª SUPRA ª PARAª QUEª OFEREÎAMª EMBARGOS ª FACULTANDOª AOSª EXECUTADOSª
NESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ª
REQUEREREMªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMªªSEIS ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOª
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente
(Art. 344 do NCPC). NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de novembro de 2019.
B 03 e 04/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010622-54.2019.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a).
Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos ESPÓLIOS DE IVO LUPPI, e CECÍLIA
WERA JOANNA FRASSATI LUPI, na pessoa de seus inventariantes, que Bianca de Amorim Coelho,
ajuizou uma ação de Adjudicação Compulsória, com Procedimento Comum Cível, objetivando que
RV UpXV RXWRUJXHP DRV UHTXHUHQWHV D (VFULWXUD 'H¿QLWLYD GH 9HQGD H &RPSUD GR LPyYHO VLWXDGR
na Av. Moaci, nº 1.595, 24º Subdistrito-Indianópolis, objeto da matrícula 85.131 do 14º CRI/SP, sob
pena de adjudicação compulsória. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO
SRU (',7$/ SDUD TXH HP  GLDV D ÀXLU DSyV RV  GLDV VXSUD FRQWHVWHP VRE SHQD GH VHUHP
considerados reveis e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora
(Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 §- IV). Será o
SUHVHQWHSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6

B 03 e 04/12
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000545-08.2018.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO MARCELO
CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, etc. Faz Saber aos réus incertos, desconhecidos e eventuais ocupantes
que Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB ajuizou Ação de Reintegração/Manutenção
de Posse em 17.01.18 em relação ao imóvel localizado na Rua Virgínia Ferni s/n, (próximo Rua Fontana) quadra
15 lote 05, Itaquera II/III - Conjunto Habitacional José Bonifácio (ocupado irregularmente por garagens dos
condomínios lindeiros e comércios), Capital/SP, CEP 08253-001, requerendo que não promovam novas turbações,
sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada uma delas. Estando os réus em lugar ignorado expede-se o edital, nos
termos do artigo 554, §1º do CPC, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis,
DÀXLURVVXSUDDSUHVHQWHPUHVSRVWDVRESHQDGHFRQ¿VVmRHUHYHOLDVHQGRTXHQHVWD~OWLPDKLSyWHVHVHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63
NADA MAIS'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHQRYHPEURGHB 03 e 04/12
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0152641-18.2010.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 38ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a MARA LANUZA MORENO RODRIGUES, CPF 569.782.434-34, e FERNANDO ANTONIO TORRES RODRIGUES
JUNIOR, CPF 878.133.517-20, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Landesbank
Baden-wurttemberg, para cobrança de R$ 12.263.694,25. Tendo diligenciado em todos os endereços localizados e esgotadas
as tentativas de citação, estando os executados em lugar incerto e não sabido, foram determinadas as suas CITAÇÕES, por
%$)4!, ªPARAªQUEªEFETUEMªOªPAGAMENTOªDAªDÓVIDAªNOªPRAZOªDEªªTRÐS ªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªVINTE ªDIASªSUPRA ªCASOªEMªQUEª
os honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento, proceda-se à imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem
penhora, intime-se do prazo legal de 15 (quinze) dias para oposição de embargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu débito,
OSªDEVEDORESªPODERÍOªDEPOSITARªªDOªMONTANTEªDOªPRINCIPALªEªACESSØRIOSªEªREQUERERªOªPAGAMENTOªDOªRESTANTEªEMªªSEIS ª
parcelas mensais com juros e correção monetária. Não sendo contestada a ação, os executados serão considerados revéis, caso
EMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªªªªªªªªªB 03 e 04/12
Intimação - Prazo 20 dias - Processo 1078639-84.2015.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes
0DULQKR-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHO)RUR&HQWUDO&tYHO)D]6DEHUD,ORQD%HUF]LGHTXDOL¿FDomR
ignorada, que a Ação de Procedimento Sumário, requerida por Condomínio Edifício Metro I e II, foi
julgada parcialmente procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 115.535,02 (julho/2019),
corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações.
(VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRH[SHGLXVHRSUHVHQWHSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyV
os 20 dias supra, efetue o pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no
percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o
prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independente
de penhora ou nova intimação, ofereça suas impugnações (art. 525 do C.P.C.). Será o presente edital,
D¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL6mR3DXORGHRXWXEURGH1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
nesta cidade de São Paulo, aos 23 de outubro de 2019.
B 03 e 04/12
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1052027-44.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel
Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SERRANA GRILL LTDA, CNPJ 65.910.812/0001-10,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A., alegando em síntese ser credor do executado em razão de instrumento
particular de compromisso de pagamento assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
DomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGH WUrV GLDVTXHÀXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDO
SDJXHDGtYLGDFXVWDVHGHVSHVDVSURFHVVXDLVDOpPGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV¿[DGRVQRSDWDPDUGH
GH]SRUFHQWR1mRVHQGRDSUHVHQWDGRVHPEDUJRVQRSUD]ROHJDORUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHP
TXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de agosto de 2019.
B 03 e 04/12

Jornal O DIA SP

São Paulo, quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Coest Construtora S/A

ES: Petrobras inicia
venda de blocos de
exploração de
petróleo e gás

Sociedade Anônima de Capital Aberto - DEMEC-RCA-200-77 - CNPJ/MF 61.104.717/0001-78 - NIRE 35300021134
Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Srs Acionistas a comparecerem, em segunda convocação, à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 17/12/2019 às 11:00 horas,
na sede social, Rua das Araucárias, nº 168, Jardim Pinheirinho - Embu das Artes - SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Assembleia Geral
Ordinária: a) Exame, discussão e votação do relatório da administração das demonstrações financeiras, relativos aos exercícios encerrados em 31/12/2014;
31/12/2015; 31/12/2016; 31/12/2017 e 31/12/2018; b) Eleição dos membros do Conselho de Administração; c) Outros assuntos de interesse da Sociedade.
Embu das Artes, 03 de dezembro de 2019. Marleine Serra Guimarães - Conselheira.

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
SEGUNDA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 271ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 271ª Série da 2ª Emissão da CIBRASEC
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88, (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora são convidados a se reunir em segunda convocação na Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em 12 de dezembro de 2019 às 11h00 na Rua Tabapuã, 1.123 – 21º andar – Itaim Bibi, São Paulo/SP, a ﬁm de, nos termos da Cláusula Décima Quarta do Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da 271ª Série da 2ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) A ocorrência do Evento de Recompra Compulsória, nos termos da
cláusula 5.1, item ‘b’, alínea (i) do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças celebrado em 11 de junho de 2016, entre a Cedente, a Emissora e Fiadores, conforme aditado (“Contrato de Cessão”), em razão da não realização da Recompra Compulsória Parcial pela Cedente e Fiadores exigida pela Emissora,
conforme Notiﬁcação Extrajudicial enviada em 16 de outubro de 2019 (“Notiﬁcação”). (b) Avaliar eventual proposta
de renegociação a ser apresentada à Emissora até a data da assembleia, pela Cedente e Fiadores, referente à alteração das condições contratuais e/ou de pagamento previstas no Contrato de Cessão e/ou inclusão de novas garantias
na Emissão (“Proposta”); (c) No caso de aprovação da Proposta, autorizar o Agente Fiduciário e a Emissora a celebrarem os aditamentos necessários aos documentos da Emissão, para contemplar eventuais ajustes decorrentes das decisões mencionadas acima, bem como, para realizarem todos os procedimentos necessários para a correta formalização
das deliberações adotadas, cujos custos deverão ser suportados pelas Cedentes. Nos termos do artigo 126 da Lei das
S.A., os titulares dos CRI poderão se fazer representar na AGT por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com ﬁrma reconhecida, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. Preferencialmente,
os instrumentos de mandato com poderes para a representação na AGT a que se refere este edital de convocação devem ser encaminhados ao Departamento Jurídico da Emissora com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AGT. Cópia da documentação poderá ser encaminhada por correio eletrônico para o seguinte endereço: juridico@isecbrasil.com.br e para o Agente Fiduciário: agenteﬁduciario@vortx.com.br. A
AGE será instalada em segunda convocação, nos termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização, mediante a presença do(s) Titular(es) em qualquer número excluídos, para os ﬁns de quóruns estabelecidos neste item, os CRI que não
tiverem direito a voto. Ressalta-se, nos termos do artigo 111 do Código Civil, que o não comparecimento dos titulares
dos CRI e/ou a não deliberação quanto às ordens do dia propostas neste edital, ensejará a continuidade dos atos de
diligência da Emissora para manutenção do CRI, nos termos previstos nos documentos da operação.
São Paulo, 04 de dezembro de 2019. CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
 2 'U 3DXOR 5RJpULR 6DQWRV 3LQKHLUR -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD
&DSLWDO63 )D] 6DEHU D 0DULD (GLWH 6LOYD &DUYDOKR &3)   TXH %DQFR 6DQWDQGHU %UDVLO  6$ OKH
DMXL]RX DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  IHYHUHLUR GH  
GHFRUUHQWH GR &UpGLWR 5HQRYDGR %DQHVSD GH 2SHUDomR Q  (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU
LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE
SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D UHTXHULGD VHUi
FRQVLGHUDGD UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD
OHL63H
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
2'U*XLOKHUPH)HUIRJOLD*RPHV'LDV-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO
63 )D] 6DEHU D 'DQLHOH 0DULD GD 6LOYD &3)   TXH 2PQL %DQFR 6$ DWXDO 5D]mR 6RFLDO GR %DQFR
3HF~QLD 6$  OKH DMXL]RX DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5 
GH]HPEUR GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH )LQDQFLDPHQWR GH Q  (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU
LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE
SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D UHTXHULGD VHUi
FRQVLGHUDGD UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD
OHLH
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1007167-48.2014.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Deborah Lopes, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER à DIVA RIBEIRO LEAL BAPTISTA, CPF 269.609.428-45, CRISTHYAN CLEBER LEAL BAPTISTA, CPF
273.980.278-18 e KRISTAL COMERCIO DE ARTIGOS ÓPTICOS EIRELI-ME (ÓTICAS IZIS), CNPJ 19.437.709/0001-87,
que YETTE DE MOURA CASTRO, ajuizou ação de despejo por falta de pagamento do imóvel situado na Rua Maciel
Monteiro 298, bairro Artur Alvim, e para cobrança de R$ 32.036,52 (junho/2014), atualizado e acrescido das custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se edital para que em 15
dias, a fluir do prazo supra, contestem a ação ou peçam a purgação da mora, sob pena de serem aceitos os fatos,
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. [3,4]
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do
PROC.Nº1025985-28.2019.8.26.0053.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 15ªVara da Fazenda Pública,do Foro Central-Fazenda Pública/Acidentes,Estado de São Paulo,Dr(a). Gilsa Elena Rios, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA
LIDE que o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO move uma Desapropriação-Desapropriação por Utilidade Pública / DL
3.365/1941 de Desapropriação contra Antonio Henrique Pari e Ana Lúcia Moreira Pari,objetivando desapropriação da área de
78,00m² referente à totalidade do imóvel de matrícula nº14.196 do 15ºRI de São Paulo,localizado na Avenida Mário Pernambuco
nº305-Vila Nova Mazzei, CEP 02314-000, São Paulo/ SP Contribuinte nº 067.045.0094-4, declarada de utilidade pública conforme
'HFUHWRQGDWDGRGHSDUDDLPSODQWDomRGRPHOKRUDPHQWR³&yUUHJR7UHPHPEp- 7UHFKR´PHGLDQWHRIHUWD
de R$ 139.813,88. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de julho de 2019.
[4,5]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033968-05.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario Chiuvite Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A
EDELVAN NUNES LOURENCO CPF 308.753.407-25, que Andre de Araújo Souza ajuizou ação comum, objetivando seja julgada
procedente, para declarar a rescisão do contrato de locação do apto. 22-A, à Avenida Jamaris 64, Moema, devolvendo-se ao autor
o valor da garantia locatícia depositada quando da contratação, devidamente atualizada e acrescida das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir
do prazo supra, conteste o feito, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o
edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de maio de 2019. [4,5]

(',7$/'(,17,0$d®235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&LYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &$5/26('8$5'235$7$9,(5$QD
IRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D$1$'(628=$ &3) )/$9,2'26$1-266,/9$ &3)
 H0$5&(/2%(172'(628=$ &3) TXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWDGHXPDDomRGH&XPSULPHQWR
GH6HQWHQoDPRYLGDSRU/8&,$1$'(025$(6*,*/,2(5(,1$/'27$'(87(,;(,5$/$&(5'$(QFRQWUDQGRVH
RUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU
(',7$/ SDUD TXH QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH

9DUD&tYHOGR)RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63   2ItFLR &tYHO (',7$/ '( &,7$d®2  35$=2 '(  ',$6
352&(662$'RXWRUD-XOLDQD3LWHOOLGD*XLD-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGD
&DSLWDO63QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D0,//$;&20e5&,2(&21)(&d¯(6/7'$(33&13-0)VREQ
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Up&KDQJH)DFWRULQJ)RPHQWR0HUFDQWLO/WGDSDUDTXHVHMDPGHFODUDGRVQXORVHLQH[LJtYHLVRVFKHTXHVQ~PHURV
$+ $+ $+ $+ $+ $+ $+ $+ $+
$+$+$+$+$+$+DVVLPFRPRRSURWHVWRGRWtWXORLQH[LVWHQWH
(VWDQGR DV UHTXHULGDV HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU DSyV RV  GLDV VXSUD
DSUHVHQWHP UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR DV UHTXHULGDV VHUmR FRQVLGHUDGDV UHYpLV FDVR HP TXH VHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO DUWLJR,9&3& 6HUiRHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº0010133-21.2011.8.26.0001 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara Cível,do Foro Regional I-Santana,Estado de São Paulo,Dr(a).Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni,na forma da Lei,etc. FAZ SABER aos eventuais interessados incertos e desconhecidos, que nos autos da ação de demarcação
ajuizada por Roberto Antonio Barbosa e Celia Pedroso Lee Barbosa, em face de Roberto Policastro Pessoa, Claudio
Amancio e Nilson Amancio Junior-Espólio, foi deferida a expedição de edital para intimação dos eventuais interessados
incertos e desconhecidos, da demarcação da divisa comum de imóvel situado em loteamento murado localizado na Rua
A, transcrição nº 21433 do 3º CRI/ SP., para que em 15 dias a fluir do prazo supra, contestem o feito, sob pena de serem
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de outubro de 2019.
[3,4]
EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS. PROCESSO Nº 0030978-30.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível,do Foro Regional I-Santana,Estado de São Paulo,Dr(a).ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, FAZ
SABER a(o) JOÃO DIAS FILHO, RG 8216315, CPF 685.197.538-68, que Condomínio Edifício Sabel I requereu o cumprimento da
sentença proferida objetivando a quantia de R$ 146.928,01(set/18). Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,pague a quantia de retro,devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda,que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário,inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[3,4]
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, Agente Fiduciário do SFH,
venderá na forma da Lei (Decreto-lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar
RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77) no dia, hora e local abaixo referido, o
imóvel adiante descrito onde estará nominado os seus respectivos proprietários, para
pagamento da dívida hipotecária em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido. A venda a vista, com recursos
próprios, será feita mediante pagamento integral no ato do leilão, podendo o arrematante
pagar no ato, como sinal, 20% do preço da arrematação e o saldo restante no prazo
impreterível de 08 dias, sob pena de perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado
for o FGTS, o arrematante deverá apresentar no ato da compra a carta de habilitação
do FGTS. A venda com financiamento, o arrematante deverá apresentar no ato da
compra a Carta de Crédito, que poderá ser emitida por qualquer agência da CAIXA. As
despesas relativas à comissão do leiloeiro, débitos fiscais, condominiais, registro,
impostos e taxas correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado,
o arrematante fica ciente que será responsável pelas providências de desocupação do
mesmo. Os devedores ficam, desde já, cientificados do dia, hora e local da realização
do presente leilão. Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de
cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre os imóveis. INFORMAÇÕES: (11)97334-6595. E-mail:
sp@afdsp.com.br.
PRAÇA: SAO PAULO/SP, DATA: 23/12/2019; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: AV. GUILHERME COTCHING, Nº 1170, VILA MARIA, SÃO PAULO/SP - AG.
VILA MARIA, COD. 0273.
Contrato: 1.1816.4118.432-6- SED: 10323/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PIRATINI
DEVEDOR(ES): CELIA RODRIGUES ROSA DA SILVA, BRASILEIRA, CASADA NO
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RG:
8.891.055, CPF: 003.417.868-61 e MARIA APARECIDA RODRIGUES ROSA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, SECRETÁRIA, RG: 12.198.221, CPF: 945.084.29815. Imóvel sito à: PRAÇA ALMIRANTE PENA BOTTO, Nº 5, AP 42, LOCALIZADO NO
5º PAVIMENTO OU 3º ANDAR DO BLOCO 09, INTEGRANTE DO EMPREENDIMENTO
DENOMINADO CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA RICA, NO SITIO DO MATO DO
COXO, BAIRRO JABACAGUERA OU RIO BONITO, 32º SUBDISTRITO CAPELA DO
SOCORRO, SÃO PAULO/SP. Com a área útil de 52,3925m2 e a área comum de
6,04157m2 já incluída a correspondente a 1 vaga indeterminada no estacionamento,
perfazendo a área total construída de 58,43407m2, correspondendo-lhe a fração ideal
de 0,347223% no terreno e nas partes comuns do condomínio.
São Paulo, 04/12/2019.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.
Leiloeiro Oficial
04 - 13 - 23/12/2019
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ATAS/BALANÇOS/ED TA S/LE LÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1011431-15.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São
Paulo, Dr(a). Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER que nos autos de ação de execução,
movida por Condomínio Edifício Itapema, foi deferida a
INTIMAÇÃO por EDITAL dos executados Paulo Gasques
Gonzales, CPF 037.880.198-83 e Maurinice Aparecida Pagani
Gasques Gonzales, CPF 037.880.198-83, que se encontram
em lugar ignorado, da penhora havida sobre o apartamento de
nº 21, no Edifício Itapema, à Rua Dr. Cássio Motta, nº 119,
Saúde, matricula 56.374,14º CRI/SP. Passando a fluir dos 20
dias supra o prazo de 15 dias para impugnação. Será o edital
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[3,4]

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1004213-65.2019.8.26.
0002.A Dra.Adriana Borges de Carvalho,Juíza de Direito da 7ª
Vara Cível de Santo Amaro/SP. Faz saber a Rosangela Gonçalves da Silva, CPF 143.863.928-74, que Mazetto Sociedade
de Advogados ajuizou ação comum, objetivando seja julgada
procedente, condenando a ré ao pagamento de R$5.000,00 a
título de honorários advocatícios, relativo aos serviços
prestados nos autos 1052062-72.2015.8.26.0002, 003574982.2017.8.26.0002, 0033607-08.2017.8.26.0002, 101007148.2017.8.26.0002 e 0009222- 37.2017.8.26.0635, bem como
nas custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital de
citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a
ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se
curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, 11/11/2019.
[3,4]

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SINDAF/SP - CNPJ nº 60.534.138/0001-00
O Presidente do Sindicato dos Auditores-Fiscais Tributários do Município
de São Paulo - SINDAF/SP, Hélio Campos Freire, no uso de suas
atribuições e em conformidade com o art. 14 do Estatuto, CONVOCA
os seus filiados a comparecer em Assembleia Geral Extraordinária a
ser realizada, em primeira chamada, às 11:45 (onze horas e quarenta e
cinco minutos), do dia 05 (cinco) de dezembro de 2019, ou, em segunda
chamada, às 12:15 (doze horas e quinze minutos), na sede da entidade,
à Avenida Doutor Vieira de Carvalho, 172 – 5º andar - São Paulo – SP,
observando-se a seguinte Ordem do Dia: 1) Prestação de informação
sobre as negociações com a Administração; 2) Prestação de
informações sobre a execução de obrigação de pagar na ação do
quinquênio; 3) Deliberações. São Paulo, 03 de dezembro de 2019.
Hélio Campos Freire - Presidente
SINDAF/SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária
SEVEN COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM
TECNOLOGIA E GESTÃO INTEGRADA DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.064.488/0001-89 e NIRE 35400176687,
endereço Avenida Paulista nº 807, cj.2315, andar 23 - Bela Vista, São
Paulo/SP, CEP: 01310- 300, através de sua presidente em exercício,
Srta. Simone Cristina Leite Vital e dos poderes que lhe são conferidos
pelos artigo 37 de seu Estatuto Social e da Lei nº 5.764/71, pelo
presente EDITAL e na forma de seu Estatuto Social, CONVOCA a
todos os seus cooperados para a Assembleia Geral extraordinária, nos
termos do artigo 31° do Estatuto Social, que se realizará na Avenida
Paulista nº 807, cj.2315, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP: 01310-300, na
cidade de São Paulo/SP, em 16 (Dezesseis) dezembro de 2019, em 1ª
convocação às 18h00, com 2/3 (dois terços) dos associados; em 2ª
convocação às 19h00, com a metade mais um dos associados e em
3ª e última convocação às 20h00, cuja realização depende do quórum
mínimo de 50 (cinquenta) associados, ou no mínimo 20% (vinte por
cento) do total dos sócios, prevalecendo o menor número, em terceira
convocação, exigida a presença de no mínimo 4(quatro) sócios, para
deliberar a seguinte ordem do dia: I - Reforma do Estatuto; artigo 2º.
São Paulo, 3 de dezembro de 2019.
Simone Cristina Leite Vital
Presidente
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EDITALDE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 1126158-84.2017.8.26.0100.
AMMª. Juíza de Direito da 45ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca da Capital
do Estado de São Paulo, Dr.ª Glaucia Lacerda Mansutti, FAZ SABER a LUIZ PINTO
TEIXEIRA, CPF 527.674.008-97, RG 6.328.422-4, que foi contra si ajuizada em 19.12.2017
a Ação de Locupletamento Ilícito, movida por MOISES GUEDES LIMA, RG 52.102.3208, CPF 028.038.987-64, que requer na inicial, em síntese, a condenação do Réu a pagarlhe R$ 39.855,20, corrigidos, com a aplicação de juros legais, despesas judiciais, verbas
honorárias e sucumbenciais, alegando, em síntese: O Autor é detentor do cheque nº
850048 da agência nº 7003-3 do Banco do Brasil, do qual o Requerido possui uma conta
corrente de nº 5.720-7. O título foi emitido no dia 23/09/2016 pelo valor nominal total de R$
37.704,25 (...). O título foi devidamente apresentado à agência sacada, mas foi devolvido
no dia 07/07/2017 pelo motivo 21, ou seja, cheque sustado ou revogado, que se verifica no
verso do título (...). Não tendo o réu sido localizado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
03 e 04/12

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De conformidade com o disposto no Artigo 30 do Estatuto Social e dos
Artigos 10 e 11 do Regulamento Nacional da CRUZ VERMELHA
BRASILEIRA (“CVB”), ficam convocados os Senhores Membros da
Assembléia Geral Estadual da Cruz Vermelha Brasileira – Filial de São
Paulo (“CVB-SP”), para se reunirem em Sessão Ordinária 2019 a se
realizarem sua sede social, sita na Av. Moreira Guimarães, 699, Bairro
de Indianópolis, São Paulo, Capital, no dia 18 de dezembro de 2019, às
10h, em primeira convocação com a maioria dos seus membros e, às
10h15, em segunda convocação, com qualquer número, para deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura e aprovação da redação da
Ata da Assembleia Estadual Ordinária da CVB-SP realizada em 18 de
dezembro de 2018; b) Ratificação da deliberação tomada na 3ª Reunião
Ordinária da Junta de Governo Estadual (“JGE”) de eleição de novo
Conselheiro para ocupar cargo vago durante o mandato na JGE da
CVB-SP; c) Eleger, em consonância ao disposto no Estatuto Social da
CVB no que couber à CVB-SP, os novos membros da Assembleia
Geral Estadual; d) Eleição dos novos membros da JGE, em razão do
término dos mandatos de parte dos Conselheiros da JGE em 21 de
dezembro de 2019; e) Apreciar e deliberar sobre: Relatório Anual das
Atividades e a Prestação de Contas da CVB-SP referentes ao exercício
social de 2018; f) Recepcionar, examinar e deliberar sobre o orçamento
da CVB-SP de 2020; g) autorizar à Secretaria Geral Estadual para a
implementação das deliberações aprovadas na Assembleia, conforme
aplicável.Os pareceres da JGE da CVB-SP sobre: (i) o Relatório Anual
da CVB-SP 2018; (ii) a Prestação de Contas da CVB-SP 2018; e (iii)
o Orçamento Anual da CVB-SP 2020, serão colocados à disposição,
para avaliação, dos membros da Assembleia Estadual da CVB-SP até
13 de dezembro de 2019 por via eletrônica e na sede da CVB-SP. São
Paulo, 04 de dezembro de 2019. Jorge Wolney Atalla Junior, Presidente.

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 31ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 11º andar - salas nº 1115/1117 - Centro - CEP01501-900 - Fone:
2171-6218 - São Paulo-SP - E-mail: sp31cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO Prazo de 20 (vinte) dias - Processo nº 1060155-16.2018.8.26.0100. A MM.
Juiza de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dra. MARIA CAROLINA DE MATTOS BERTOLDO, na forma da Lei, etc. FAZ
S A B E R a R O N A L D O A PA R E C I D O D A S I LVA L O P E S S P O R T S - E P P
(CNPJ23.371.428/0001-46), que RANDALL WALDERRAMA PORTO e MIRLENE
APARECIDA DE BRITO PORTO lhe movem ação de EXECUÇÃO para cobrança
de R$14.688,16 (no ajuizamento) a ser atualizado e acrescido das cominações
legais e contratuais, débito este decorrente da locação do apto. 2201, localizado no 22º andar do Edifício Urban, torre 02, do Capital Brás, situado na R.
Piratininga, 201, nesta Capital. Estando o executado em lugar ignorado, foi
deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que, após o prazo deste, em 03 dias,
PAGUE o débito ou em 15 dias, OFEREÇA EMBARGOS ou RECONHEÇA o
crédito da exequente e DEPOSITANDO 30% do valor da execução, inclusive
c u s t a s e h o n o r á r ios , PAG U E o R E S TA N T E e m 6 PA R C E L A S M E N S A I S ,
atualizadas, SOB PENA de PENHORA de tantos de seus bens quantos bastem
para solução da dívida, ficando ciente também de que no silêncio será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo, 24 de
Outubro de 2019. Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivã(o) Diretor(a), subscrevi.
03
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São Paulo, quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Pania Empreendimentos Comerciais Ltda - CNPJ 10.628.623/0001-67
Demonstrações Financeiras - Exercícios ﬁndos em 2018 e 2017 (Em Reais)
Balanço patrimonial
Demonstração do Resultado
ATIVO
2018
2017 PASSIVO
2018
2017
2018
2017
103.147
99.671 Receita de locação de Imóveis
3.306.028
3.232.682
Circulante
24.386.005 21.253.086 Circulante
210
97 (-) Gastos com Pessoal
(4.344)
Caixa e Bancos
1.803.278
4.397.674 Fornecedores
3.628 (-) Gastos Administrativos
(779.522)
(813.477)
Aplicações Financeiras
22.093.581 16.623.697 Obrigações Sociais
Obrigações
Tributárias
102.937
95.946
2.526.506
2.414.861
Contas a Receber
352.928
231.715
Não-circulante
183.300 Receitas Financeiras Líquidas
1.476.331
1.626.436
Seguros a Apropriar
8.732
Empréstimos de Sócios
183.300 Resultado antes dos impostos
4.002.837
4.041.297
Impostos a Compensar
127.486
- Patrimônio líquido
26.967.164 23.775.749 (-) Provisão para IRPJ e CSLL
(811.422)
(894.028)
Não-circulante
2.684.306
2.805.634 Capital Social
3.483.992
3.483.992 Resultado Líquido do Ano
3.191.415
3.147.269
Contribuições a Recuperar
4.344
- Reservas de Lucros
20.291.757 17.144.488 Número de cotas
348.399.219 348.399.219
Propriedade para Investimento
2.679.962
2.805.634 Resultado do Exercício
3.191.415
3.147.269 Resultado líquido por cota (Em R$)
0,01
0,01
27.070.311 24.058.720
Total ativo
27.070.311 24.058.720 Total passivo + patrimônio líquido
Demonstração do Fluxo de Caixa
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Atividades Operacionais
2018
Apresentação das demonstrações ﬁnanceiras individuais: As de- contando-se os ﬂuxos de caixa futuros estimados a uma taxa que reﬂita as Lucro líquido do exercício
3.191.415
monstrações ﬁnanceiras foram elaboradas com base nas práticas contá- condições de mercado em vigor e os riscos característicos do passivo. Depreciações
125.672
beis emanadas pela legislação societária, incluindo as alterações introdu- e. Imposto de renda, contribuição social e outros impostos: A So- Caixa operacional antes dos movimentos do capital de giro 3.317.087
zidas pela Lei nº 11.638 de 28 de dezembro de 2007, e consubstanciada ciedade optou pelo regime de apuração do lucro presumido, o qual se su- Redução em outros créditos
(261.775)
pelos pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen- bordina ao volume total de receita bruta auferida por trimestre. Para deRedução (Aumento) de credores diversos no país
113
tos Contábeis. Foram aplicados os pronunciamentos mandatórios para o terminação da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
3.363
exercício de 2018. Contexto Operacional: A Sociedade teve início em (IRPJ) e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) aplica-se o per- Redução (Aumento) de passivos ﬁscais e previdenciários
(183.300)
26 de janeiro de 2009 e tem por objeto social a locação de imóveis pró- centual de 32% sobre a receita bruta, acrescendo-se os resultados ﬁnan- Redução (Aumento) de passivos não circulantes
2.875.488
prios, bem como, a compra e venda de imóveis. Principais práticas ceiros. Os referidos tributos são calculados a alíquotas de 15%, mais adi- Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
2.875.488
contábeis: As políticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas con- cional de 10% para IRPJ e 9% para a CSLL, respectivamente, sobre a base Caixa gerado (aplicado) no exercício
sistentemente no exercício apresentado nas demonstrações ﬁnanceiras. apurada e recolhidos de acordo com critério de caixa. As alíquotas de PIS Aumento (Diminuição) líquida no caixa e equivalentes
2.875.488
a. Apuração do resultado: As receitas e despesas são apropriadas de e COFINS são de 0,65% e 3%, respectivamente, e incidem sobre o total Caixa e equivalentes no início do período
21.021.371
acordo com o regime de competência, observando-se o critério pro rata de receitas. Quanto ao ISS a Sociedade está desobrigada pois, não tem em Caixa e equivalentes no ﬁnal do período
23.896.859
dia para as de natureza ﬁnanceira. b. Imobilizado: São registrados pelo seu objeto social nenhum tipo de prestação de serviços que a submeta a
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
custo de aquisição deduzidos da depreciação acumulada. c. Ativos e tributação municipal e recolhidos de acordo com critério de caixa. f. EstiCapital Reservas Resultado
passivos: Os ativos foram demonstrados pelos valores de realização, in- mativas contábeis: A elaboração de demonstrações ﬁnanceiras requer
Social de Lucros do Exercício
Soma
cluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias au- que a Administração use de julgamento na determinação e no registro de Descrição
3.147.269 23.775.749
feridas (em base pro rata dia) e a provisão para perda, quando julgada ne- estimativas contábeis. A liquidação das transações que envolvam essas Saldos 31.12.2017 3.483.992 17.144.488
- 3.147.269 (3.147.269)
cessária. Os passivos demonstrados incluem os valores conhecidos e cal- estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão Transferências
3.191.415 3.191.415
culáveis, acrescidos dos encargos e das variações monetárias incorridas das imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Sociedade Resultado de 2018
3.191.415 26.967.164
(em base pro rata dia). d. Provisões: Uma provisão é reconhecida caso, revisa as estimativas e premissas pelo menos anualmente. g. Patrimônio Saldos 31.12.2018 3.483.992 20.291.757
em consequência de ocorrência passada, a Sociedade possua obrigação Líquido: O capital social está totalmente integralizado e as reservas estão tado do exercício / período atribuível aos cotistas da Sociedade e pelas colegal ou constituída que possibilite uma estimativa conﬁável e desde que constituídas de acordo com a legislação societária e normas contábeis. tas em circulação no exercício / período. Em 31 de dezembro de 2018, não
seja a perda avaliada como provável. As provisões são determinadas des- h. Lucro por cota: O Lucro básico por cota é calculado por meio do resul- há fatores que representem efeitos diluídos do lucro.
A Diretoria

Roseli Aparecida Francisco Cardozo de Oliveira - TC-CRC 1SP 180.662/O-1

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS- Processo 101637761.2016.8.26.0004 A MM Juíza de Direito Dra LUCIA HELENA
BOCCHI FAIBICHER, da 1a Vara Cível do Foro Regional IVLapa, São Paulo, FAZ SABER a todos quantos o presente
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e respectiva Cartório, processam-se os autos da Ação de
Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguel e
encargos processo nº 1016377- 61.2016.8.26.0004, movida
por Waldemar Spinelli e outros, tendo como pedido a decretação do despejo do Réu e de eventuais ocupantes do imóvel; e
condenação dosRéus ao pagamento de R$ 51.421,21
(cinqüenta e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e
um centavos) atualizado até 13/12/2016, bem como alugueis e
encargos vencidos no curso da ação, além de custas e
despesas judiciais. Estando o correu RAFAEL LA CANDIA
CARDELLI, inscrito no CPF/MF n° 352.801.548-90, portador
da cédula de identidade RG n° 28.019.801-2 - SSP/SP em
lugar incerto e não sabido é expedido o presente edital, com
prazo de 30 (trinta) dias para que tome conhecimento da
presente citação editalícia e venha responder aos atos e
termos da ação proposta, apresentando, caso queira, a devida
contestação sobre a presente demanda, no prazo de 15
(quinze) dias que passará a fluir após o decurso do prazo
deste edital, de 30 (trinta) dias, sob pena de serem considerados verdadeiros todos os fatos nela alegados. E para que
chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente,
Este edital será publicado e afixado na forma da lei.
[3,4]
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1003654-73.2018.8.26.0704 O MM. Juiz de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã,
Estado de São Paulo, Dr. ALBERTO GIBIN VILLELA, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a F D V DOS SANTOS A.
TREINAMENTOS ME (AUTO ESCOLA NEW LIFE), CNPJ
19.576.178/0001-03, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Fatima Coral
Soares, para cobrança de R$ 66.370,93 (junho/18), referente
a débitos de locação do imóvel à Estrada dos Mirandas 490,
Jd. Maria Duarte. Encontrandose o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada: 1) a sua CITAÇÃO por EDITAL, para
que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito
atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade,
ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias,
depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo
em 6 vezes, com juros de 1% ao mês; 2) a sua INTIMAÇÃO
da conversão em PENHORA do arresto dos veículos:
Fiat/Punto Attractive, 2011/2011, placa EUT-0838, chassi
9BD118181B1150666; Honda/CG 125 FAN KS, 2013/2013,
placa EXB-8437, chassi 9C2JC4110DR802820; Chevrolet/
Onix 1.0MT LS, 2015/2015, placa FKN- 7830, chassi
9BGKR48G0FG353438. Não se manifestando, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 12 de novembro de 2019.
[3,4]
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TXDQWLD GH 5  MXOKR GH   (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU
HGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRGRGpELWRDFUHVFLGRGDVFXVWDVSURFHVVXDLV
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GR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDVSDUDTXHLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUD
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TORONTO S.A. - DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES
CNPJ Nº. 31.485.344/0001-61 - NIRE Nº. 3530052192-7
COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 18 de setembro de 2019, recebeu a carta de renúncia do Sr. ANDRE LUIS PEREIRA
COSTA, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, com registro perante a
JUCESP nº 609.210/19-1 em 27/11/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TORONTO S.A. - DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES
CNPJ Nº. 31.485.344/0001-61 - NIRE Nº. 3530052192-7
COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 18 de setembro de 2019, recebeu a carta de renúncia da Sra. CRISTIANE ALEXANDRA
LOPES GOMES, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, com registro perante
a JUCESP nº 609.211/19-5 em 27/11/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GranBio Investimentos S.A.
CNPJ/MF n° 14.191.427/0001-29 - NIRE 35.300.412.044
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Na forma do Estatuto Social da GranBio Investimentos S.A., são convocados os acionistas da Companhia a se
reunirem em assembleia geral, em 30/12/2019, às 10:30 hs, na sede social da Companhia, localizada na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, 15° andar, conjuntos 1503 e 1504, em São Paulo/SP, para deliberarem sobre as
seguintes matérias constantes na Ordem do dia: (i) o aumento de capital social no valor de R$ 250.000.000,00
(duzentos e cinquenta milhões de reais), mediante emissão de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
nos termos do artigo 170 da Lei das Sociedades Anônimas; (ii) alteração do Estatuto Solcial, em função da
deliberação referida no item (i) nessa ordem do dia; e (iii) eleição de membros do Conselho de Administração da
Companhia. São Paulo, 29/11/2019. Bernardo Afonso de Almeida Gradin - Diretor Presidente. (04, 05 e 06/12/2019)
BJZ Participações, Engenharia e Serviços S.A.
CNPJ em Constituição
Ata da Assembleia Geral de Constituição
Data/Horário/Local: 19/08/2019, às 10h00 horas, na sede em são Paulo/SP. Convocação/Presença: dispensada pela presença da totalidade dos acionistas subscritores do capital social. Mesa: Presidente - Jair Osvaldo Daré; Secretário - Rinaldo Cesar da Silva Duarte. Deliberações: “Aprovadas, por
unanimidade” (i) a constituição da Companhia, a ser regida pelo Estatuto Social que faz parte integrante da presente ata na forma do Anexo I; (ii) ratificar
a contratação das empresas especializadas MS Cardim & Associados S/C Ltda., CNPJ nº 54.663.398/0001-75 e no CORECON nº 2327/E, 2ª Região - SP, e Ayres
& Carvalho Assessoria e Consultoria Ltda., CNPJ nº 12.440.524/0001-82 e no CREA SP nº 068.215.165-0, como responsáveis pela avaliação dos ativos que serão contribuídos ao capital social da Companhia, nos termos do artigo 8º e parágrafos da Lei das S.A.; (iii) o Laudo de Avaliação de Ativos, na forma do Anexo II à presente ata (“Laudo de Avaliação de Ativos”), observado que os acionistas não solicitaram a prestação de informações complementares ao Laudo
de Avaliação de Ativos aos representantes legais da MS Cardim & Associados S/C Ltda., presentes nesta Assembleia conforme requerido pelo §1º do artigo
8º da Lei das S.A.; (iv) o Laudo de Avaliação do Acervo Técnico, na forma do Anexo III à presente ata (“Laudo de Avaliação do Acervo Técnico”), observado
que os acionistas não solicitaram a prestação de informações complementares ao Laudo de Avaliação do Acervo Técnico aos representantes legais da
Ayres & Carvalho Assessoria e Consultoria Ltda., também presentes nesta Assembleia; (v) a emissão de 410.790 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, representativas da totalidade do capital social da Companhia, no valor total de R$410.790,00 pelo preço de emissão de R$1,00 cada uma, conforme Boletins de Subscrição que seguem como Anexo IV à presente ata. O preço de emissão das ações foi aprovado pelos acionistas, sem ressalvas, considerando, sobretudo, o interesse social da Companhia. O capital social da Companhia será formado por (a) moeda corrente nacional; (b) bens, designadamente máquinas e equipamentos; e (c) certificações/atestações técnicas, nos termos do Laudo de Avaliação de Ativos e do Laudo de Avaliação do Acervo
Técnico e conforme avaliação determinada pelo artigo 8º da Lei das S.A., que, juntos, perfazem a quantia de R$410.790,00. Além dos bens conferidos ao
capital social da Companhia, devidamente relacionados nos referidos Laudos de Avaliação de Ativos e do Acervo Técnico, a acionista DND Engenharia, Serviços e Mão de Obra Ltda. transfere à Companhia a titularidade dos contratos relacionados no Anexo V à presente ata, sendo certo que referidos contratos
não possuem valor contábil e/ou de mercado aferível e tem sua titularidade transferida à Companhia à título gratuito; (vi) eleger para integrar a Diretoria
da Companhia os Srs. Jair Osvaldo Daré, RG nº 7.673.284-8 SSP/SP, e CPF nº 611.241.768-53, e Rinaldo Cesar da Silva Duarte, RG nº 16.160.074-8 SSP/SP, e
CPF nº 078.889.818-36, ambos como Diretores sem designação específi ca, que ocuparão os cargos até a AGO que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras do exercício social a encerrar-se em 31/12/2021, sendo permitida a reeleição. Os Diretores ora eleitos serão investidos nos cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei, conforme Anexo VI à presente ata;
(vii) fixar o limite global da remuneração dos Diretores para o exercício de 2019 no valor de até R$100.000,00; e (viii) autorizar a Diretoria a realizar todos
os atos complementares de registro e publicidade dos atos da Companhia, bem como a tomar todas as providências necessárias para o integral cumprimento do quanto aprovado nesta Assembleia Geral de Constituição. Lavratura da Ata: Nada mais lavrou-se esta ata, que lida e aprovada, foi assinada por
todos os presentes. São Paulo, 19/08/2019. Mesa: Jair Osvaldo Daré - Presidente; Rinaldo Cesar da Silva Duarte - Secretário. Acionistas: DND Engenharia,
Serviços e Mão de Obra Ltda., Jair Osvaldo Daré, Rinaldo Cesar da Silva Duarte; Jair Osvaldo Daré. Avaliadoras: MS Cardim & Associados S/C Ltda.; Ayres
& Carvalho Assessoria e Consultoria Ltda.. Visto do Advogado: Vamilson José Costa - OAB/SP nº 81.425. JUCESP/NIRE nº 3530054435-8 em 08/11/2019.
Estatuto Social - Capítulo I: Denominação Social, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º. A Companhia denomina-se BJZ Participações, Engenharia e Serviços
S.A. e será regida pelo presente Estatuto Social e pela legislação vigente, no que lhe for aplicável. §Único. A Companhia poderá usar o nome fantasia BJZ Participações. Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro em São Paulo/SP, na Av. Brig. Faria Lima, 2601, 6º andar, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000. §Único. A Companhia poderá, mediante deliberação dos acionistas em assembleia geral, abrir ou encerrar fi liais, escritórios ou agências em qualquer localidade do
território nacional ou do exterior. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social (i) o gerenciamento por administração e construção de imóveis em geral; (ii)
limpeza, conservação ambiental, coleta e transporte de resíduo sólido; (iii) jardinagem e manutenção de áreas verdes; (iv) manutenção e limpeza de faixas de
servidão; (v) fornecimento, treinamento e administração de mão de obra especializada e não especializada; (vi) portaria, supervisão e controle de instalações;
(vii) mão de obra para manutenção predial, civil, elétrica e hidráulica; (viii) mão de obra para manutenção mecânica; (ix) locação de veículos leves e pesados;
(x) locação de máquinas e equipamentos; (xi) operação, recepção, administração e movimentação de cargas e passageiros em terminais; (xii) serviços e obras
de engenharia; (xiii) terraplanagem e pavimentação em geral; (xiv) saneamento ambiental; (xv) construção, reparação e conservação de pontes, viadutos,
logradouros públicos e outras obras de urbanismo e construção civil; (xvi) projeto, construção, manutenção, ampliação e reforma de unidades geradoras de
energia; (xvii) estudos, projetos, construção, ampliação, operação, manutenção, fiscalização, reforma com montagem civil, eletromecânica e telecomunicação
de unidades geradores, subestações, linhas de transmissão e de distribuição de energia; e (xviii) a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como sócia ou acionista. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II: Capital Social: Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$410.790,00 dividido em 410.790 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. §1º. Cada ação ordinária
dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral, sendo vedada à Companhia a emissão de partes benefi ciárias. §2º. Os acionistas terão preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, nos termos do artigo 171 da Lei 6.404/76.
O prazo para exercício do direito de preferência será de, no mínimo, 30 dias. Capítulo III: Assembleia Geral: Artigo 6º. A Assembleia Geral tem poderes para
decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as deliberações que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. §1º. A
Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, 1 vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias
que lhe são atribuídas por lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem, bem como nos casos previstos em lei e neste Estatuto Social.
§2º. A Assembleia Geral será convocada por qualquer Diretor, na forma da lei. As Assembleias Gerais serão consideradas validamente instaladas (i) em 1ª
convocação, com a presença de acionistas detentores de, no mínimo, a maioria das ações ordinárias; ou (ii) em 2ª convocação, com qualquer número de
acionistas. §3º. Independentemente das formalidades de convocação para Assembleia Geral, será considerada regularmente convocada a Assembleia Geral
na qual comparecerem todos os acionistas da Companhia. Artigo 7º. Só poderão tomar parte da Assembleia Geral os acionistas que estejam inscritos no Livro
de Registro de Ações Nominativas da Companhia. §Único. Os acionistas poderão fazer representar-se nas Assembleias Gerais por procurador, respeitadas as
disposições legais sobre o tema. Artigo 8º. A Assembleia Geral será instalada e presidida por qualquer membro da Diretoria. Artigo 9º. Além das demais atribuições estabelecidas em lei, é de competência exclusiva da Assembleia Geral deliberar sobre as matérias abaixo relacionadas, cuja aprovação se dará apenas
com o voto afirmativo de 75% dos acionistas da Companhia: (a) emissão de novas ações da Companhia e/ou a emissão de debêntures, bônus de subscrição,
partes beneficiárias e/ou quaisquer outros valores mobiliários que possam ser convertidos em ações da Companhia, independentemente de sua classe ou espécie; (b) qualquer alteração nos direitos, preferências, vantagens, poderes ou restrições atribuídas às ações da Companhia; (c) aprovação das demonstrações
financeiras anuais e orçamento anual da Companhia; (d) eleição e destituição de administradores; (e) alteração nas regras de distribuição de dividendos; (f) a
cessão de uso, alienação, transferência ou licenciamento, fora do curso normal dos negócios da Companhia e/ou de suas controladas, de marcas, expressões,
slogans, logotipos, licenças, softwares e qualquer outro tipo de propriedade intelectual que pertençam à Companhia e/ou à sociedades controladas pela
Companhia; (g) liquidação, dissolução, pedido de autofalência ou de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia e/ou de sociedade controlada pela
Companhia; (h) quaisquer reduções, com devolução de capital aos acionistas, do capital social da Companhia e/ou de sociedade controlada pela Companhia;
(i) resgate, amortização ou recompra de ou negociação com ações ou de quaisquer valores mobiliários conversíveis em ações de emissão da Companhia e/ou
de sociedade controlada pela Companhia; (j) qualquer grupamento, bonificação, desdobramento ou conversão de ações da Companhia e/ou de sociedade
controlada pela Companhia; (k) aprovar a criação de planos de incentivo de longo prazo, incluindo qualquer plano de opção de compra ou subscrição de
ações da Companhia e/ou de suas controladas, contrato de investimento ou qualquer outro plano de incentivo aos executivos da Companhia e/ou de sociedades controladas pela Companhia; (l) reorganizações societárias, inclusive fusões, incorporações (incluindo incorporações de ações), cisões e aquisições,
envolvendo a Companhia e/ou suas controladas; (m) aprovar a aquisição, alienação ou oneração, a qualquer título, de qualquer bem ou direito, que tenha
valor superior a (i) R$300.000,00 ou (ii) 5% do patrimônio líquido da Companhia (ou de sociedade controlada pela Companhia, se esta for parte da operação)
constante do último balanço anual auditado, o que for maior, valor este que será considerado por operação isolada ou conjunto de operações correlatas;
(n) aprovar a contratação pela Companhia e/ou por sociedade controlada pela Companhia de operação de endividamento ou a realização de investimentos, em um mesmo exercício social, em valor superior a (i) R$300.000,00 ou (ii) 5% do patrimônio líquido da Companhia (ou da sociedade controlada pela
Companhia, quando aplicável) constante do seu último balanço patrimonial anual, o que for maior, valor este que será considerado por operação isolada ou
conjunto de operações correlatas; (o) celebração, pela Companhia e/ou por sociedade controlada pela Companhia, de quaisquer contratos com partes relacionadas, assim entendidas em relação a um acionista direto ou indireto, conforme aplicável: (i) seus ascendentes e descendentes, cônjuge, companheiro(a)
de relacionamento estável e colaterais até o segundo grau; (ii) pessoas jurídicas em que o acionista respectivo detenha pelo menos 10% do capital social
total; e (iii) qualquer empregado, gerente ou administrador da Companhia e/ou por sociedade por ela controlada; e (p) celebração, pela Companhia e/ou por
sociedade controlada pela Companhia, de quaisquer contratos com prazo superior a 2 anos ou distratos que envolvam o pagamento de valores superiores
a (i) R$300.000,00 ou (ii) 5% do patrimônio líquido da Companhia (ou da sociedade controlada pela Companhia, conforme o caso) constante do seu último
balanço patrimonial anual auditado, o que for maior, valor este que será considerado por operação isolada ou conjunto de operações correlatas. Artigo 10.
A manifestação de voto favorável de representante da Companhia com relação a qualquer deliberação sobre as matérias acima relacionadas, em assembleias
gerais e em outros órgãos societários/de governança corporativa das sociedades controladas pela Companhia, direta ou indiretamente, dependerá de aprovação da Assembleia Geral, na forma exposta no Artigo 9º acima. Artigo 11. O eventual exercício, por qualquer dos acionistas, do direito de voto nas Assembleias
Gerais da Companhia em desacordo com as disposições estabelecidas em acordos de acionistas devidamente arquivados na sede da Companhia obrigará o
Presidente da Assembleia Geral a não computar o voto proferido pelo acionista com infração ao disposto no seu respectivo acordo de acionista. Capítulo IV:
Administração da Companhia: Artigo 12. A Companhia será gerida e administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social. A remuneração
global da Diretoria será fixada pela Assembleia Geral e dividida entre seus membros conforme vier a ser por ela deliberado. Artigo 13. A Diretoria será composta por no mínimo 2 e no máximo 5 diretores, todos ocupando o cargo de Diretor sem designação específi ca, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis
a qualquer tempo. §1º. O prazo de mandato de cada Diretor é de 3 anos, estendendo-se até a AGO subsequente ao término de seu mandato, permitida a
reeleição. §2º. Os Diretores disporão dos poderes necessários e convenientes para conduzir a gestão dos negócios e assuntos da Companhia, na forma da Lei
e do presente Estatuto Social. §3º. Os Diretores tomarão posse mediante a assinatura do termo respectivo, lavrado em livro próprio. Artigo 14. Nas ausências
e impedimentos temporários de qualquer dos Diretores, caberá à Assembleia Geral a indicação de seu substituto. Artigo 15. Ocorrendo vacância no cargo
de Diretor, caberá à Assembleia Geral eleger o substituto que exercerá o cargo pelo período remanescente do mandato. Artigo 16. Compete à Diretoria: (a)
representar a Companhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; (b) a prática de todos os atos necessários ao funcionamento da Companhia, exceto os
que, por Lei ou por este Estatuto Social, sejam atribuídos à Assembleia Geral; e (c) elaborar o relatório anual da administração, as demonstrações financeiras
e a proposta de destinação de resultado do exercício, a serem submetidas à Assembleia Geral. Artigo 17. É facultado à Companhia nomear procuradores, devendo o instrumento respectivo ser assinado por 2 membros da Diretoria. §Único. As procurações deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção
daquelas outorgadas a advogados para representação da Companhia em processos judiciais ou administrativos, terão prazo de validade limitado a 1 (um) ano,
no máximo. Artigo 18. A Companhia será obrigada pela assinatura conjunta de: (a) 2 Diretores; ou (b) 1 Diretor e 1 procurador ou 2 procuradores com poderes
específicos conferidos na forma do Artigo 17 e §Único deste Estatuto. Artigo 19. A Diretoria se reunirá sempre que necessário, mediante a convocação realizada por qualquer Diretor, por escrito, através de carta ou e-mail com aviso de recebimento, com antecedência mínima de 8 dias úteis, indicando os assuntos
a serem tratados. A convocação será dispensada com relação a uma reunião a que comparecerem, ou na qual estiverem representados, todos os membros da
Diretoria. Artigo 20. As reuniões da Diretoria somente serão instaladas com a presença da totalidade de seus membros, sendo que, a segunda convocação
deverá ter a mesma ordem do dia da primeira e deverá ser realizada em, no mínimo, 5 dias úteis após a data da primeira convocação. Capítulo VII: Exercício
Social e Distribuição de Lucros: Artigo 21. O exercício social terá duração de um ano e terminará no último dia do mês de dezembro de cada ano. Artigo
22. Ao fim de cada exercício social, será levantado o balanço patrimonial e preparadas as demais demonstrações fi nanceiras exigidas por lei. Artigo 23. Do
resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. §Único. Do
lucro líquido verificado na forma da lei, serão deduzidos 5% para a constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social integralizado ou o
limite previsto no §1º do artigo 193 da Lei das S.A. Capítulo VIII: Acordos de Acionistas: Artigo 24. Eventuais acordos de acionistas devidamente arquivados
na sede da Companhia que, dentre outras disposições, estabeleçam cláusulas e condições para compra, venda, transferência e oneração de ações de emissão
da Companhia, preferência para adquiri-las, exercício do direito de voto, ou poder de controle, serão respeitados pela Companhia, por sua Administração e
pelo Presidente das Assembleias Gerais. Parágrafo Único. As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão válidas e obrigarão terceiros tão
logo tais acordos tenham sido devidamente arquivados na sede da Companhia. Os administradores da Companhia zelarão pela observância desses acordos
e tais administradores, bem como o Presidente da mesa das Assembleias Gerais, deverão agir de acordo com o estabelecido em lei. Capítulo IX: Dissolução,
Liquidação, Extinção e Reembolso: Artigo 25. Observado o disposto em eventuais acordos de acionistas devidamente arquivados na sede da Companhia,
esta entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral. §Único. O modo de liquidação
será determinado em Assembleia Geral, que elegerá também o liquidante. Artigo 26. Observado ainda eventual acordo de acionistas, o valor das ações de
acionista dissidente na forma do artigo 137 da Lei das S.A. será apurado com base no valor econômico da Companhia, na forma dos §§3º e 4º do artigo 45 da
Lei das S.A. Capítulo X: Disposições Gerais: Artigo 27. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas ou
controvérsias oriundas deste Estatuto Social, com exclusão de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam ou venham a ser.
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5HFLERV 3URYLVyULRV GH 6HUYLoRV QV  H  RULXQGRV GD SUHVWDomR GH DWHQGLPHQWR PpGLFRKRVSLWDODU
(VWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUD
RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D
DomR D UHTXHULGD VHUi FRQVLGHUDGD UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H
SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL  1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH GH]HPEUR GH 
 H     
EDITALDE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE – BANCO BMG, com inscrição no CNPJ n.º 61.186.680/
0001-74 por seu procurador, devidamente constituído, REALIZARÁ pelo leiloeiro público Oficial, Dilson
Marcos Moreira, devidamente matriculado na JUCEMG, sob nº 267, Leilão Público para vender o imóvel
consolidado pela Instituição Financeira, nos termos da Lei 9.514/97, e ainda conforme os termos do Acordão
que deram provimento no recurso de apelaçãode nº 1027286-37.2017.8.26.0002 , que consiste em um Imóvel
emSão Paulo/SP, a saber: Um apartamento de nº 91, com 115,38m2 de área útil, localizado à Rua Barão de
Jaceguai, nº 1.046, Bairro Campo Belo em São Paulo/SP. Registrado no 15º Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de São Paulo/SP, Matrícula nº 10.297, como todas as suas benfeitorias e acessórios, tendo como
devedor(es) fiduciante(s): Orlando Coutinho Júnior, brasileiro, separado consensualmente, empresário, RG
nº 13.607.895/SSP-SP, CPF nº 238.150.007-34, residente e domiciliado na Rua Barão de Jaceguai, nº 1.046,
apartamento 91, Bairro Campo Belo em São Paulo/SP. 1) Fica autorizado ao leiloeiro aqui indicado colocar
a venda, em Primeiro Leilão, o imóvel acima descrito e caracterizado, a ser realizado no dia 03 de dezembro
de 2019, às 17:00 horas, na Av. Raja Gabaglia, nº 4697, Bairro Santa Lúcia em Belo Horizonte/MG, por preço
não inferior de R$1.208.792,40 (Hum milhão, duzentos e oito mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta
centavos), de acordo, com o disposto no § 1º, do artigo 27, c.c inciso VI, do artigo 24, ambos da Lei 9.514/97;
O leilão estará disponível também no sistema on-line, devendo os interessados pré cadastrarem no site
www.casaleiloeira.com.br para receberem a senha de acesso e automaticamente estarão vinculados aos
termos de adesão do leilão on-line, além de todas as disposições legais aplicáveis à espécie. 2). Caso o imóvel
não alcance no primeiro leilão o lance acima determinado, fica desde já autorizada a realização de segundo
leilão, no dia 13 de dezembro de 2019, às 17:00 horas, no mesmo local do primeiro leilão, pelo maior lance,
desde que igual ou superior ao valor da dívida, acrescida de todos encargos, multa, prêmios de seguro e
demais encargos contratuais, custas de intimação, tributos, imposto de transmissão - ITBI, cotas condominiais
ordinárias e extraordinárias e honorários advocatícios, além das despesas de leiloeiro, editais e eventuais
anúncios através da mídia pelo valor de R$709.303,64 ( setecentos e nove mil, trezentos e três reais e sessenta
e quatro centavos) tudo na forma do disposto nos incisos I e II, do § 3º, do artigo 27, da Lei 9.514/97. 3) Para
tanto fica, ainda, autorizada a publicação dos editais necessários e obrigatórios, em jornal de circulação local.
4) Em caso de arrematação, o arrematante deverá pagar no ato do leilão o sinal de 20% sobre o valor
arrematado, e mais a comissão de 5% de leilão, sobre o valor da arrematação, de acordo com a legislação
que regulamenta a profissão, e o restante 80% deverá ser pago em 72 horas. Os interessados em visitar o
imóvel poderão fazê-lo nos dias úteis, desde que haja prévia comunicação à equipe do leiloeiro e concordância
do ocupante do imóvel. 5) Em caso de arrematação, quer em primeiro ou segundo leilão, fica estabelecido que:
a) Deverá ser expedida, no ato da arrematação, a respectiva carta, devidamente assinada pelo leiloeiro,
arrematante, credor fiduciário e 05 (cinco) testemunhas. b) Fica ciente, o arrematante, que o imóvel está
ocupado, como fica também notificados os devedores fiduciantes da realização do 1º e do 2º leilão. c) De
acordo com a Lei 9.514/97, em seu artigo 27, se o bem estiver locado, a locação deve ser encerrada em 30
dias, após a consolidação da venda. d) O imóvel não possui débitos de IPTU em aberto até a presente data.
e) Todas as taxas e impostos correrão por conta do arrematante a partir do momento da imissão de posse do
mesmo. Belo Horizonte, 19 de novembro de 2019. Dilson Marcos Moreira - Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG
nº 267.
03, 04 e 05/12
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HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, Agente Fiduciário do SFH,
venderá na forma da Lei (Decreto-lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar
RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77) no dia, hora e local abaixo referido, o
imóvel adiante descrito onde estará nominado os seus respectivos proprietários, para
pagamento da dívida hipotecária em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido. A venda a vista, com recursos
próprios, será feita mediante pagamento integral no ato do leilão, podendo o arrematante
pagar no ato, como sinal, 20% do preço da arrematação e o saldo restante no prazo
impreterível de 08 dias, sob pena de perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado
for o FGTS, o arrematante deverá apresentar no ato da compra a carta de habilitação
do FGTS. A venda com financiamento, o arrematante deverá apresentar no ato da
compra a Carta de Crédito, que poderá ser emitida por qualquer agência da CAIXA. As
despesas relativas à comissão do leiloeiro, débitos fiscais, condominiais, registro,
impostos e taxas correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado,
o arrematante fica ciente que será responsável pelas providências de desocupação do
mesmo. Os devedores ficam, desde já, cientificados do dia, hora e local da realização
do presente leilão. Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de
cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre os imóveis. INFORMAÇÕES: (11)97334-6595. E-mail:
sp@afdsp.com.br.
PRAÇA: SAO PAULO/SP, DATA: 23/12/2019; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: AV. GUILHERME COTCHING, Nº 1170, VILA MARIA, SÃO PAULO/SP - AG.
VILA MARIA, COD. 0273.
Contrato: 1.1816.4122.008-0 - SED: 450 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): JORGE DE SOUZA MOURAO, BRASILEIRO, TECNICO DE
LABORATORIO, RG: 13.271.160-SP, CPF: 050.998.128-30, CASADO SOB O REGIME
DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77 COM
APARECIDA CRISTINA SARABIA MOURÃO, BRASILEIRA, DO LAR, RG: 12.612.103SP, CPF 012.937.808-98 E MARCIA REGINA LUIZE SARABIA, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, MAIOR, SECRETARIA, RG: 18.437.901-SP, CPF: 091.326.738-41. Imóvel
sito à: ESTRADA DO CAMPO LIMPO Nº 5.733, AP 24-B, LOCALIZADO NO 2º ANDAR
DO EDIFICIO RIO IGUAÇU, BLOCO I DO CONJUNTO NOVO PIRAJUSSARA,
BAIRRO DE CAMPO LIMPO, 29º SUBDISTRITO SANTO AMARO SÃO PAULO/SP.
Contendo a área útil de 54,4820m2, a área comum coberta de 6,7384m2, área comum
descoberta de 23,7402m2, perfazendo a área total de 84,9606m2, e fração ideal de
0,185528757% no terreno do edifício, com direito ao uso de um local indeterminado
para estacionamento de automóvel de passeio.

m
m

m m

São Paulo, 04/12/2019.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.
Leiloeiro Oficial

m
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500 Milhas de Kart

São Paulo, quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Rubens Barrichello define pilotos
e cria “kart família” inédito

Rubens Barrichello com os filhos Fernando e Eduardo
Uma das equipes mais aguar- mado apenas por pais e filhos:
dadas das 500 Milhas de Kart Felipe Giaffone guiará com Niacaba de ser definida para a pro- colas Giaffone, enquanto Rubiva de endurance mais famosa do nho estará com os filhos Eduarkartismo brasileiro. O time de do e Fernando Barrichello – que
Rubens Barrichello terá três karts também são sobrinhos de Giaffopara competir na 23ª edição da ne e primos de Nicolas. Os cinprova e 12 pilotos já foram defi- co pilotos guiarão o kart 73 no
nidos para a equipe Barrichello Kartódromo Granja Viana.
Solar Gold, na prova do dia 21
“Vai ser um grupo de família
de dezembro.
que pela primeira vez nós estaUma das novidades da equi- mos estendendo um pouco mais.
pe é que um dos karts será for- A molecada já teve o gosto de

mundial, a 500 Milhas de Kart
reúne na mesma pista nomes consagrados na F1, Indy, Fórmula E,
Stock Car, Copa Truck, F3 e também inclui pilotos que são amadores, mas que competem regularmente no KGV durante o ano
e tratam a prova como principal
evento da temporada.
A 23ª edição das 500 Milhas
de Kart terá transmissão do
Sportv e do GloboEsporte.com
no dia 21 de dezembro. A largada será às 10h da manhã.

Felipe Giaffone e o filho
Nicolas

Com uma atuação irrepreensível, o piloto Bruno Biondo venceu a última etapa do campeonato
da Associação de Kart Amador de
São Paulo (Akasp) e conquistou o
seu segundo título de campeão da
categoria F-4 na segunda-feira (2).
Formando dupla com o seu pai
Arnaldo, eles chegaram aos 211
pontos, seis de vantagem sobre
Hélio Bianchi/Alberto Otazú, que
ficaram com o vice-campeonato
depois de terminarem no quarto
posto a 40ª prova no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP).
“O Bruno (Biondo) mereceu
este título, pois fez uma temporada maravilhosa. Eu e o Hélio
(Bianchi) surpreendemos no último turno alcançando a liderança do campeonato, mas o meu
companheiro não teve condições
de brigar diretamente pela vitória desta vez. De qualquer maneira, vamos comemorar o nosso
crescimento durante a temporada”, comentou Alberto Otazú, que
agradeceu o apoio da Bianchi
Automóveis/Cardoso Funilaria e
Pintura/No Fire Se rvices/Speed
Truck/Rolley Ball/ AVSP. “E não
posso deixar de lembrar e agradecer ao piloto Sandro Ferraris, que
me deu a oportunidade de estrear

Foto/Divulgação

Kartismo: Família Biondo
conquista título da F-4 Akasp

O campeão Bruno Biondo, ladeado por Emílio Di Bisceglie (E) e
Otávio Lotfi (D)
neste campeonato, e ao Hélio Bianchi que me ‘adotou’ depois e nos
proporcionou todas as condições
para lutarmos pelo título”.
“Quero agradecer e parabenizar inicialmente aos organizadores da Akasp que nos proporcionaram um campeonato maravilhoso e muito competitivo, e também
aos eficientes mecânicos dirigidos
pelo competente Marcelo ‘Tchaca’ Silva, da MFS Racing”, lembrou
Hélio Bianchi. “Parabenizo aos

campeões Bruno e Arnaldo Biondo, e ao Carlos Santana pela sua
garra e conquista do terceiro lugar. E finalmente, ao meu parceiro Alberto Otazú que ao meu lado
conseguimos o nosso vice-campeonato. E também a todos os outros
companheiros de pista, que proporcionaram o show que foi este
campeonato”, finalizou.
O piloto Rogério Cebola largou da primeira posição, mas ainda no primeiro giro foi ultra-

passado por Carlos Santana e logo
depois por Bruno Biondo. Após algumas voltas Biondo alcançou e
ultrapassou Santana, que foi perdendo rendimento, e partiu para a sua
15ª vitória em 2019. Largando da
11ª posição, Otávio Lotfi estabeleceu a melhor volta da corrida e recebeu a bandeirada em segundo, a
apenas 5s865 do vencedor. A briga
pelas posições seguintes foi intensa até o final, com Emílio Di Bisceglie garantindo o terceiro posto
apenas na penúltima passagem.
O campeonato da Akasp foi
composto por cinco turnos, com
oito etapas cada, totalizando 40
corridas no ano. A decisão do
certame ficou para o turno final,
que começoua com a pontuação
recalculada depois das bonificações ao fim das 32 primeiras etapas. O certame de F-4 é disputado com karts Mega, equipados
com motor Honda GX 390, de
18 hp, equalizados e sorteados
pela MFS Racing, e calçados
com pneus MG selo vermelho.
A entrega da premiação aos
melhores do ano será no dia 11 de
dezembro, após mais uma prova da
F-4 Akasp, a partir das 21h30, novamente no Kartódromo Granja
Viana. Visite www.akasp.com.br

Superliga Masculina 19/20

Sesi-SP e Vôlei Renata duelam
pela sexta rodada do turno
A sexta rodada da Superliga
M asculina de vôlei 2019/2020
movimenta esta quarta-feira (4)
com cinco partidas. Em destaque
o duelo entre o Sesi-SP, segundo
colocado na competição, e o Vôlei Renata (SP), que está em sexto, mas vem embalado por duas vitórias importantes fora de casa. O
jogo acontece às 18h, na Vila Leopoldina, em São Paulo (SP), com
transmissão ao vivo pelo pay-perview do Canal Vôlei Brasil (http://
canalvoleibrasil.cbv.com.br).
O time da capital paulista está
invicto com cinco vitórias em
cinco rodadas já realizadas. O
Sesi-SP soma 15 pontos e é o
vice-líder apenas em razão do

critério de set average. Um dos
responsáveis pela boa campanha
da equipe é o oposto Alan, maior
pontuador em quatro dos cinco
jogos disputados pelo time até
aqui. O jogador espera um confronto difícil contra o rival.
“Amanhã vai ser um jogo muito forte. Sabemos que o Vôlei Renata vem embalado na Superliga,
já conhecemos o time deles do
Campeonato Paulista, onde o time
deles foi muito bem também. Então, estamos esperando um jogo
bem difícil. Mas, nos preparamos
bem e vamos com tudo para conseguir essa vitória”, disse Alan.
No outro lado da quadra o
Vôlei Renata tem se mostrado

um visitante indigesto, já que
dois dos três resultados positivos do time de Campinas (SP)
foram fora de casa, e sobre equipes do topo da tabela. O Vôlei
Renata chega para a sexta rodada
motivado após vencer Sada Cruzeiro (MG) e o Sesc-RJ no ginásio dos adversários. Embalado
pela boa sequência o técnico do
Vôlei Renata, o argentino Horácio Dileo, quer a equipe jogando
bem em todos os compromissos.
Além do duelo entre times
paulistas, mais quatro jogos
acontecem nesta quarta-feira, e
todos transmitidos pelo pay-perview do Canal Vôlei Brasil. O
Ponta Grossa Vôlei (PR) recebe

o Vôlei UM Itapetininga (SP) às
19h na arena Multiuso de Ponta
Grossa (PR). Às 19h30 o SescRJ enfrenta o Apan Blumenau
(SC) no ginásio do Tijuca Tênis
Clube, no Rio de Janeiro (RJ).
No mesmo horário o Pacaembu/
Ribeirão Preto (SP) joga com o
América Vôlei (MG) na Cava do
Bosque, em Ribeirão Preto (SP).
O líder EMS Taubaté Funvic (SP)
encara o Denk Academy Maringá Vôlei (PR), no Abaeté, em
Taubaté (SP), às 21h. A rodada só
termina no dia 5 de janeiro, com
o clássico mineiro entre Sada
Cruzeiro e Fiat/Minas (MG), no
ginásio do Riacho, em Contagem
(MG), às 21h.

Ultra Trail Run 70k Brasil
Ride tem confirmados
destaques nacionais
Foto/ Wladimir Togumi

correr, mas não com essa responsabilidade de andar com dois adultos. Estou muito feliz de anunciar
isso e não vejo a hora de estar no
kart”, diz Barrichello que é o recordista de títulos das 500 Milhas
com 10 no total. Os três karts do
time utilizarão chassis Thunder.
Já nos de número 71 e 72,
Rubinho terá a companhia de
grandes campeões do kartismo e
do automobilismo: Rafael Suzuki, Gaetano Di Mauro, Giuliano Raucci, Kiko Porto, Beto Cavaleiro, Denis Navarro, Keka Teixeira e Felipe Bartz, lembrando
no entanto, que um piloto só pode
estar inscrito em até no máximo
2 karts. Assim, Barrichello só
estará no 72 e 73, por exemplo.
“Nós conseguimos montar
um time bem forte, no qual todos
os pilotos são grandes campeões
no kart e também possuem história no automobilismo. Estou muito empolgado para mais uma edição das 500 Milhas e tenho certeza de que nossa equipe chegará
bem forte para disputar o título”,
diz Giaffone, que é pentacampeão
das 500 Milhas.
Corrida de longa duração
mais democrática no kartismo

Foto/Divulgação

Foto/Reprodução

Maior campeão da história das 500 Milhas, Rubens Barrichello buscará seu 11º título na história da prova; time será
inédito com pais e filhos competindo juntos no mesmo kart

Marildo Barduco na Trail Run da Brasil Ride
Maior competição de corrida de montanha do País, a
edição de 2019 da Ultra Trail
Run 70k Brasil Ride será realizada no próximo sábado
(7), em Botucatu, na região da
Cuesta Paulista. Serão cinco
distâncias - 70 km, 32 km, 16
km, 5 km e 500 m (kids) - reunindo os melhores corredores
de montanha do Brasil, com
largadas entre 6h e 16h. Nas
disputas masculinas, nomes
tradicionais do esporte buscarão a consagração na
quinta temporada do evento.
Entre os atletas confirmados nos 70 km está Silvanio do
Nascimento. Em 2017, ele sagrou-se tricampeão da prova
na disputa mais longa da competição, porém na temporada
seguinte perdeu o reinado para
o goiano Willas da Silva, ao terminar em segundo lugar.
Willas não só garantiu o
troféu inédito em sua carreira, como também bateu o recorde da prova nos 70 km, que
até então era do tricampeão, ao
concluir a
corrida
em
6h11min47seg, superando assim o melhor tempo de Silvanio, 6h19min13seg.
“A Ultra Trail Run 70k Brasil Ride é uma prova dura
e muito bem organizada. Além
de ser tricampeão nos três primeiros anos, fui vice-campeão na edição de 2018, resultados que engrandecem meu
currículo. Gosto bastante de
participar da disputa e espero
lutar pelo título outra vez. Sei
que não é fácil completar uma
ultramaratona, correndo 70
km, mas espero chegar bem
preparado para o desafio em
Botucatu nesta quinta edição”,
avalia Silvanio.
Outro atleta de destaque
nos 70 km será o corredor botucatuense Marildo Barduco,
que acumula diversos títulos na
provas da Trail Run da Brasil
Ride, realizada em várias
etapas no decorrer do ano.
“Nunca tinha corrido provas
de montanha antes de
começar a participar na Trail
Run da Brasil Ride e tive o
prazer de competir em todas
as edições da Ultra 70k”, comenta Barduco.
“Na edição de estreia fui
top 3, na segunda fiquei em
segundo. No terceiro ano não
terminei porque passei mal
durante a prova e optei por parar, mas já estava no km 50
quando parei. Na quarta edição
fui outra vez terceiro colocado. Agora, estou muito ansioso para competir nesta temporada. Tenho certeza de que
vou bem, porque estou preparado. Me recuperei de uma lesão que me incomodava muito
e agora me sinto bem
para fazer um boa prova. Essa
é a última do ano para mim.

Uma competição fantástica e
é um sonho de qualquer atleta
participar e concluir”, finaliza.
Recordista dos 32 km
confirmado - Após competir
na Ultra Trail Run 70k da Brasil Ride nas três primeiras
edições nos 70k, Alexandre
Oliveira optou por correr nos
32 km em 2018 e, além de
sagrar-se campeão, garantiu o
recorde da prova, com o tempo de 3h00min29seg. Assim
como Barduco, é mais um
atleta que iniciou sua história
na corrida de montanha por
causa da maior competição do
País.
Inscrições seguem abertas - Para garantir uma vaga na
competição, basta acessar o
site da Brasil Ride: www.
brasilride.com.br e na aba
“Trail Run” clicar na imagem
da prova para inscrever-se ou
então diretamente pelo
endereço www.runbrasilride.com.br.
No hotsite da corrida, os atletas encontrarão todas as informações detalhadas da disputa
do próximo sábado, bem
como o regulamento completo do evento.
Programação completa - A
programação da Ultra Trail
Run 70k Brasil Ride tem início nesta sexta-feira (6),
com a retirada de kit para
todas as categorias, entre
16h e 22h, na Estação Ferroviária de Botucatu (durante a retirada de kit será possível contratar transfer para
o dia da prova, do centro
para a largada). Às 19h será
realizado o briefing técnico
(obrigatório para 32 km e
70 km), no mesmo local. No
sábado (7) também ha verá
retirada de kit, das 9h às 13h,
porém, apenas para as categorias 16 km, 5 km e kids, também na Estação Ferroviária.
A largada dos 70 km será a
primeira do sábado, às 6h. Às
7h30 sairá o transfer dos atletas da prova de 32 km para local
de
largada,
a
Fazenda Pedra do Índio.
Às 10h, a largada dos 32
km. A Trail Kids será a primeira corrida no período da
tarde, às 14h. Em seguida largarão
os
corredores
dos 16km, às 15h, e os 5 km
encerrarão a competição, a
partir das 16h. O início da premiação está previsto para
17h30,
no
mesmo
local das chegadas.
A Ultra Trail Run 70k Brasil Ride tem os apoios da Prefeitura Municipal de Botucatu, Land Rover, Unidas, Full
Gas e Red Bull.
Brasil Ride: Mais que
uma prova, uma etapa em
sua vida. Mais informações:
h
t
t
p
:
/
/
www.BRASILRIDE.COM.BR

