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Fies exigirá 400 pontos na redação do
Exame Nacional do Ensino Médio

Contas externas têm saldo negativo
de US$ 2,16 bilhões em novembro
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Vendas do Tesouro Direto têm
melhor novembro da história

Queda da Selic trará
economia de R$ 110 bilhões

em 2020, diz Bolsonaro
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Comercial
Compra:   3,93
Venda:       4,26

Turismo
Compra:   4,09
Venda:       4,09

Compra:   4,53
Venda:       4,53

Novo Cruze LT chega
com Wi-Fi e seis airbags

Italo Ferreira é campeão mundial
na final com Gabriel Medina do

Billabong Pipe Masters

Bellucci intensifica
preparação para a
temporada 2020

O tenista brasileiro Tho-
maz Bellucci está em Braden-
ton, nos Estados Unidos, in-
tensificando a pré-temporada
para 2020. Desde o início de
dezembro na IMG Academy,
Bellucci está se preparando
para um início de ano em solo
americano.

Há 15 anos no circuito
profissional, tendo alcançado
a posição de número 21, Be-
llucci não quer fazer planos de
ranking e sim pensar em ob-
jetivos a curto prazo. “Tenho
muito orgulho da minha car-

reira e dessa longevidade no
circuito. A minha trajetória
ainda não acabou. A partir de
agora tenho que olhar a cur-
to prazo e ir jogo por jogo
para retomar a confiança,
vendo o que eu faço bem
dentro de quadra. Preciso
retomar o ritmo de jogo e
acho que o ranking vai ser
uma consequência. O mais
importante é eu estar tran-
quilo, sabendo que é uma
questão de tempo e que es-
tou preparado para subir de
volta.”           Página 8

O dia 19 de dezembro de
2019 entra na história do
World Surf League Champi-
onship Tour, com uma final
brasileira decidindo o título
mundial no maior palco do
esporte no Havaí e o novo
campeão é Italo Ferreira. O
potiguar surfou os melhores
tubos para vencer Gabriel
Medina na bateria que fechou
a temporada 2019, com um
show brasileiro em Pipeline e
Backdoor. O Brasil é agora
tetracampeão mundial e o tro-
féu de melhor surfista do mun-
do, pela primeira vez, vai para
a Região Nordeste do país,
para Baía Formosa, no Rio
Grande do Norte, junto com o
de campeão do Billabong Pipe
Masters em homenagem à
Andy Irons.

“Eu nem consigo acreditar
que consegui, é irreal, não sei
nem o que falar”, disse Italo
Ferreira, muito emocionado.
“Eu vim para Pipe há um mês
para treinar, testar as pranchas
e este troféu significa muito
para mim. Foram grandes ba-
terias hoje aqui, com o Gabri-
el (Medina), o Kelly (Slater),
o Yago (Dora), o Peterson
(Crisanto). Vocês todos me
dão muita energia e eu apenas
tento fazer o meu melhor a
cada dia. Antes de começar o
evento, fiquei olhando pro tro-
féu, pensando se eu consegui-
ria ganhar e ele agora está aqui
nas minhas mãos. Foi um ano
realmente diferente e só tenho
que agradecer à Deus por
tudo”.

Italo também falou em por-
tuguês no pódio, para a transmis-
são ao vivo da WSL, sobre os
outros dois brasileiros que che-
garam disputando o título no Ha-
vaí: “O Gabriel (Medina) e o Fi-
lipe (Toledo) são, de certa ma-
neira, responsáveis pelo o que eu
sou hoje. Eu dedico todos os
meus dias, os meus treinos, para
ganhar desses caras, claro que os
outros também que estão no cir-
cuito. Eu venho me dedicando
muito por um objetivo e hoje
acabei cumprindo isso, Graças à
Deus. Os meus dias ajoelhados,
meus dias de oração, dias que
Deus me mostrou que era possí-
vel, valeram a pena e hoje con-
segui. Esse título dedico para
minha avó e o meu tio, que se
foram, mas devem estar em um
lugar melhor agora lá em cima
(choro)”.

DECISÃO HISTÓRICA –
Numerologia a parte, mas, curio-
samente, essa final histórica va-

Italo Ferreira
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lendo título mundial no dia 19 de
dezembro de 2019, era a nona da
carreira de Italo Ferreira no CT e
a 24.a de Gabriel Medina, que tem
o dobro de temporadas na divisão
de elite da World Surf League. A
bateria que decidia o campeão de
2019, começou com Italo pegan-
do a primeira onda aos 40 segun-
dos, ganhando na remada forte
com Medina, para pegar um belo
tubo de backside nas direitas do
Backdoor, que valeu 7,83.

Medina ficou com a priorida-
de de escolher a próxima onda. Os
dois estavam lado a lado de novo
e ele deixou passar uma pro Italo
pegar outro tubo nas esquerdas de
Pipeline, ainda mandar uma ras-
gada e um aéreo na finalização,
para ganhar 6,17. Era como se o
potiguar tivesse dado dois dribles
em Medina, que respondeu com
um tubaço mais profundo em
Pipe, saindo na baforada com
nota 7,77, para se manter na bri-
ga do título mundial.     Página 8

Deputados
argentinos
aprovam
pacote de

emergência
para superar

crise
Após mais de 15 horas de

debate, a Câmara dos Deputa-
dos da Argentina aprovou na
madrugada de sexta-feira (20),
por 134 votos a favor e 110
contra, um pacote de medidas
de emergência válido até o dia
31 de dezembro de 2020. Foi
a primeira vitória do presiden-
te da República Alberto Fer-
nández, dez dias após a posse.

O projeto de lei Solidarie-
dade Social e Reativação Pro-
dutiva, enviado pelo governo ao
Congresso, tem como objeti-
vo declarar emergências eco-
nômica, social e sanitária do
país.

Entre os principais pontos
do projeto estão um imposto
de 30% para gastos no exteri-
or, além de um limite de com-
pra de 200 dólares por mês,
medidas que afetam principal-
mente a classe média. Além
disso, o projeto aumenta diver-
sos impostos, o que permitiria
uma arrecadação equivalente a
1,5% do Produto Interno Bru-
to (PIB).  Página 3

Câmara de
Representantes

dos EUA
aprova versão
atualizada do

Nafta
A Câmara dos Representan-

tes dos Estados Unidos (EUA)
aprovou uma versão atualizada
do Acordo de Livre Comércio
da América do Norte, conhe-
cido como Nafta. Com a apro-
vação, o presidente Donald
Trump avança para conquistar
uma das suas principais metas.

O Acordo Estados Unidos-
México-Canadá (USMCA na
sigla em inglês) foi assinado
em novembro do ano passado
para substituir o Nafta, consi-
derado por Trump um dos pio-
res acordos comerciais da his-
tória americana. A renegocia-
ção era uma das principais pro-
messas de sua campanha.

O novo acordo estabelece
regras mais rígidas para expor-
tações de automóveis livres de
taxas.  Página 3

A venda de títulos públicos
a pessoas físicas somou R$
1,865 bilhão em novembro, in-
formou na sexta-feira (20) o
Tesouro Nacional. O valor ven-
dido por meio do programa Te-
souro Direto é o melhor da his-
tória para o mês, superando o
recorde anterior, de R$ 1,840
bilhão em novembro de 2016.

O número de investidores
ativos somou 1.172.771. Ape-
nas no mês passado, 1.355 par-
ticipantes passaram a investir
em títulos públicos. O número

de investidores cadastrados –
ativos e não ativos – totalizou
5.431.958 pessoas.

No mês passado, os títulos
mais vendidos foram vincula-
dos à inflação oficial pelo Índi-
ce Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA). Esses
papéis concentraram 43,2%
das vendas em novembro. Em
segundo lugar, vieram os pa-
péis corrigidos pela taxa Selic
(juros básicos da economia),
que responderam por 40% das
vendas.   Página 3

O presidente Jair Bolsonaro
disse na sexta-feira (20) que a
redução da taxa básica de juros,
a Selic, resultará em uma econo-
mia de R$ 110 bilhões para os
cofres públicos. Esta semana,
após reunião do Comitê de Polí-
tica Monetária (Copom), o Ban-
co Central decidiu reduzir a Se-

lic em 0,5 ponto percentual, che-
gando a 4,5% – o menor percen-
tual já registrado.

“Só de juros, ano que vem,
vamos pagar, dada a [redução da]
taxa Selic, menos R$ 110 bi-
lhões em juros. Estamos recupe-
rando o Brasil. Não é fácil”, dis-
se o presidente ao deixar o Palá-

cio da Alvorada nesta manhã.
Perguntado sobre a pos-

sibilidade de a equipe eco-
nômica criar uma nova mo-
dalidade de juros, incidente
sobre operações bancárias
eletrônicas, Bolsonaro dis-
se que a questão ainda está
sob estudo, e que a intenção
do governo é a de substituir
e simplificar impostos.

“Se ele [ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes] está
estudando, [essa questão]
não chegou para mim ainda.
O que ele quer na verdade é
substituir impostos. Ele quer
simplificar essa teia de im-

postos, porque é difícil ser pa-
trão no Brasil. Qualquer fiscal
que chegar na sua empresa vai
achar uma maneira de te multar.
Para você ser patrão aqui, preci-
sa ser herói. Precisa ter poderes
sobrenaturais para fugir das fis-
calizações”, disse o presidente.

Página 3
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Operação Rodovia Mais
Segura mobiliza mais

de 19 mil PMs

AGU não deve recorrer da
decisão que suspendeu

extinção do Dpvat
O advogado-geral da União,

André Mendonça, informou na
sexta-feira (20) que não preten-
de recorrer da decisão do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), que
suspendeu a medida provisória
que extinguiu o seguro Dpvat.

“Nós estamos esperando ser
intimados e termos conhecimen-
to exato da decisão e, a partir dis-

so, avaliar. Mas, a princípio, não
haveria um recurso nesse senti-
do, até porque a decisão foi ado-
tada por todo o pleno do Supre-
mo”, disse o ministro da Advo-
cacia-Geral da União (AGU),
André Mendonça. De acordo
com Mendonça, pode ser que a
AGU peça esclarecimento, o que
não configura recurso.  Página 4

Defesa Civil faz alerta para
temporais a partir de sábado

A Defesa Civil do Estado de
São Paulo divulgou um alerta para
chuvas intensas em todas as re-
giões paulistas a partir de sába-
do (21). A possibilidade de tem-
porais com descargas elétricas e
rajadas de vento a qualquer horá-
rio se estende até a véspera de
Natal, na terça (24), em especial

na região metropolitana de capi-
tal. Entre segunda (23) e terça,
as chuvas atingem com mais in-
tensidade as regiões do Vale do
Ribeira, Litoral, Vale do Paraíba,
Campinas, Franca e Ribeirão Pre-
to. Devido ao mau tempo, aumen-
tam as chances de deslizamentos
e inundações.     Página 2
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Número de casos de latrocínios e
furtos cai em novembro em SP

Wet’n Wild apresenta
Lagoon Beach Club

Espaço funcionará como área VIP do parque e poderá ainda receber eventos exclusivos
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Especialista em proporci-
onar as melhores experiências
ao público, o Wet’n Wild abre
sua temporada de verão com
uma grande novidade. O parque
aquático localizado em Itupe-
va, a apenas 30 minutos de São
Paulo, apresenta o Lagoon Be-
ach Club, um espaço idealiza-
do para receber os visitantes
mais exigentes, que buscam o
conforto e a exclusividade de
uma área VIP, com estrutura e
serviços diferenciados.

O Lagoon Beach Club che-
ga com o requinte e a sofisti-
cação dos mais badalados clubs
ao ar livre, trazendo uma nova
proposta de entretenimento
para a região. O local oferece
um espaço super exclusivo
para visitantes que buscam des-
frutar de uma ampla área de la-
zer e descanso com mais con-
forto e privacidade, e nasce
também como um espaço para
eventos. Nele, o parque rece-
berá lable parties conceituadas,
além de promover suas própri-
as festas nos formatos de pool
party e sunset.

“A criação deste espaço
veio para atender uma neces-
sidade que percebemos existir,
a de oferecer uma área reser-
vada com mais requinte para
uma parcela de nossos visitan-
tes, onde eles possam relaxar
e desfrutar de serviços diferen-
ciados, com atendimento e es-

trutura premium. Além disso, o
Lagoon Beach Club será um bra-
ço importante para os negócios,
tanto do Wet’n Wild como do
White Pavilion, uma vez que po-
derá abrigar festas de música
eletrônica, eventos corporativos
e ainda sociais, como casamen-
tos e formaturas”, explica Alain
Baldacci, presidente do Wet’n
Wild.

Construído em uma área de
3.600 m², o espaço conta com
cabine fixa de DJ, três bares,
sendo dois laterais e um bar cen-
tral na piscina, vestiários mascu-
lino e feminino, armários, área
que permite montagem de pal-
cos de até 12 metros de largura,
entrada exclusiva, além de ins-
talações diferenciadas, com
chaises, sofás, espreguiçadeiras,
daybeds, redes e serviço de gar-
çons. Além disso, o espaço con-
ta com bangalôs privativos, com

ou sem hidromassagem, que po-
dem ser locados. O Beach Club
tem capacidade para acomodar
até 500 pessoas quando usada
como área VIP e 3.200 em even-
tos do Beach Club.

Além da piscina, o Lagoon
Beach Club tem acesso para o
lago, onde os visitantes podem
praticar esportes aquáticos,
como também curtir as atrações
já existentes — tirolesa, pedali-
nho e caiaque. Com o novo es-
paço, o parque voltará a dispo-
nibilizar stand-up paddle e pla-
neja a instalação de wakeboard
com cabo.

A gastronomia será no esti-
lo contemporâneo, já o serviço
de bar contará com cardápio
completo, com uma variedade
dos melhores destilados (vodka,
wisky, tequila, rum, gin), drinks
tropicais (pina colada, mojito,
margarita), caipirinhas, entre

outras bebidas típicas dos be-
ach clubs.

“Durante os dias de parque
aberto, o Lagoon Beach Club
deverá operar no mesmo horá-
rio, servindo como espaço VIP
do Wet’n Wild. O único moti-
vo para não funcionar em dia
de parque aberto seria a prepa-
ração ou mesmo a realização
de um evento exclusivo”, ex-
plica Baldacci.

Com relação ao ingresso
do Lagoon Beach Club, o pre-
sidente do Wet’n Wild expli-
ca: “Quem comprar a entrada
do Beach Club terá livre aces-
so ao parque. Já quem estiver
no Wet’n Wild e desejar aces-
sar o novo espaço, deverá pa-
gar um valor extra pelo ingres-
so”.

Diferente dos ingressos
para o Wet’n Wild, que desde
agosto podem ser adquiridos
pela loja virtual com o méto-
do de precificação dinâmica
(cujos valores variam confor-
me diversos algoritmos), os
ingressos do Lagoon Beach
Club terão um valor fixo no
site e deverão ser vendidos
com o máximo de 15 dias de
antecedência, para não bloque-
ar datas de possíveis eventos e
vendas corporativas.

As vendas dos ingressos
para o Lagoon Beach Club co-
meçam a partir de quarta-fei-
ra, dia 18 de dezembro.

O Estado de São Paulo ter-
minou o mês de novembro com
redução nos casos e vítimas de
latrocínios e em todas as moda-
lidades de furtos, na comparação
com o mesmo mês de 2018. Os
roubos de carga também dimi-
nuíram e a quantidade de roubos
de veículos, assim como as ta-
xas de homicídios dolosos, fo-
ram a menores para o período já
registradas na série histórica ini-
ciada em 2001, segundo indica-
dores divulgados pela Secretaria
da Segurança Pública na sexta-
feira (20).

No mês houve nove casos e
nove vítimas a menos de roubos
seguidos de mortes. Foram 14
ocorrências com 15 vítimas no
11° mês deste ano, contra 23
casos com 24 mortes em no-
vembro do ano passado. A quan-
tidade de boletins desta modali-

dade foi a menor da série histó-
rica, ao lado de 2007.

Os homicídios dolosos tive-
ram seis ocorrências a mais,
com o registro de 246 boletins.
Em contrapartida, houve duas
vítimas a menos deste crime no
mês de novembro, se compara-
do a igual mês de 2018 – passou
de 257 para 255.

Com os resultados, as taxas
dos últimos 12 meses (de de-
zembro de 2018 para novembro
de 2019) reduziram para 6,22
ocorrências e 6,51 vítimas de
mortes intencionais para cada
grupo de 100 mil habitantes. Os
índices são os menores da série
histórica.

Em novembro, o Estado teve
aumento de 18,2% nos casos de
estupros. O número passou de
922 para 1.090, se comparado o
11° mês de 2018 e 2019.

Além disso, foi registrada
uma ocorrência de extorsão
mediante sequestro. Em igual
mês do ano passado, não houve-
ram registros de boletins rela-
cionados a este crime.

Roubos e furtos
O Estado apresentou redução

em todas as modalidades de fur-
tos. Os furtos em geral recuaram
0,1%, com 45 casos a menos –
passou de 41.550 para 41.505;
e os furtos de veículos diminuí-
ram 11,3%, com 978 ocorrên-
cias a menos (de 8.620 para
7.642) – a menor quantidade da
série histórica, desde 2007.

A tendência de queda se es-
tendeu para os roubos de carga,
que caíram 6,9%. Foram 694
casos em novembro de 2018,
contra 646 em igual mês deste
ano – 48 a menos.

Nos roubos de veículo a re-
dução foi ainda maior. Com
3.950 ocorrências no 11° mês
deste ano, ante 5.227 em igual
período do ano anterior, a que-
da foi de 24,4% ou de 1.277
em números absolutos.  A
quantidade é a menor da série
histórica.

No período houve aumento
de 0,2% no indicador de roubos
em geral (de 21.306 para
21.350) e um caso a mais de
roubo a banco em relação a no-
vembro do mês passado, quando
foram contabilizadas duas ocor-
rências.

O trabalho das polícias pau-
listas no Estado, no mês de no-
vembro, resultou em 14.859 pri-
sões e na apreensão de 1.016
armas de fogos ilegais. Também
foram registrados 3.568 flagran-
tes por tráfico de drogas.

Sebrae oferece curso
gratuito de

empreendedorismo
cultural e inovação

Até 9 de janeiro de 2020 es-
tão abertas as inscrições para o
curso gratuito do Sebrae sobre
empreendedorismo cultural e a
inovação. A iniciativa é indicada
para produtores e gestores cultu-
rais que desejam desenvolver seu
potencial empreendedor explo-
rando modelos de negócios ino-
vadores, incluindo mecanismos de
obtenção de receita ou apoio fi-
nanceiro. No total, serão oferta-
das 30 vagas, sendo 20% delas
destinadas a candidatos que mo-
ram fora da cidade de São Paulo.

O programa, que conta com
30 horas de aulas presenciais e
conteúdo complementar à dis-
tância, será dividido em quatro
módulos, um por dia. Serão, no

Operação Rodovia
Mais Segura mobiliza
mais de 19 mil PMs
A Polícia Militar, em con-

junto com a Polícia Rodoviária
Federal, realiza mais uma edi-
ção da operação “Rodovia Mais
Segura” em todo o Estado de
São Paulo.

A ação, que chega em sua 34ª
edição, foi deflagrada às 0 hora
da sexta-feira (20) com o obje-
tivo de combater a criminalida-
de e garantir a continuidade da
redução dos indicadores crimi-
nais em todo o Estado.

Ao todo, estão mobilizados
19.656 policiais militares, com
o apoio de 8.770 viaturas e 12
helicópteros. O efetivo está dis-
tribuído em 1.991 mil locais,

com 277 pontos de bloqueio nas
rodovias.

Participam da ação várias
divisões da Polícia Militar ,
como o Comando do Policia-
mento Rodoviário, as unidades
especializadas, Forças Táticas,
Baeps e o policiamento terri-
torial.

Nas vias urbanas da capital,
a fiscalização será realizada
pelo Comando de Policiamen-
to de Trânsito. As equipes per-
manecerão em locais estraté-
gicos, apontados pelo serviço
de inteligência da PM, para su-
focar possíveis ações de crimi-
nosos.

Defesa Civil faz alerta
para temporais a partir

de sábado
A Defesa Civil do Estado

de São Paulo divulgou um
alerta para chuvas intensas em
todas as regiões paulistas a
partir de sábado (21). A pos-
sibilidade de temporais com
descargas elétricas e rajadas
de vento a qualquer horário se
estende até a véspera de Na-
tal, na terça (24), em especi-
al na região metropolitana de
capital.

Entre segunda (23) e ter-
ça, as chuvas atingem com
mais intensidade as regiões
do Vale do Ribeira, Litoral,
Vale do Paraíba, Campinas,
Franca e Ribeirão Preto.

Devido ao mau tempo, au-
mentam as chances de desli-
zamentos e inundações. Em
situações iminentes de emer-
gência, a Defesa Civil reco-
menda que a população deixe
imediatamente as localidades
em risco e procure abrigo em
regiões seguras.

Para mais informações so-
bre como agir antes, durante
e depois das chuvas, estão no
ar os sites spalerta.sp.gov.br e
defesacivil.sp.gov.br,  além
dos perfis em redes sociais
@defesacivilsp (Twitter e Ins-
tagram) e @defesacivilestadu-
al (Facebook).

Dicas de segurança duran-
te tempestades

* Se estiver na estrada com
chuva muito intensa, procure um
local coberto e seguro e aguar-
de o tempo melhorar.

* Nunca enfrente enxurradas
ou atravesse vias alagadas, pois
águas de inundação são pesadas
e violentas.

* Apenas 15 cm de água em
movimento podem derrubá-lo, e
30 cm de água em movimento
são suficientes para arrastar um
veículo.

* Se estiver em qualquer área
aberta, como praia, piscina, es-
tacionamento e campo de fute-
bol, saia imediatamente.

* Mantenha distância de ob-
jetos altos e isolados ou metáli-
cos, como árvores e guarda-sol.

* Não solte pipas e não car-
regue objetos como canos e va-
ras.

* Ao escutar trovões, abri-
gue-se imediatamente em uma
edificação ou veículo, permane-
cendo longe de janelas, tomadas
e materiais metálicos.

* Diante do aparecimento de
fendas e rachaduras nas paredes
ou de qualquer sinal de desliza-
mento, abandone o local imedi-
atamente e procure abrigo fora
da área de risco.

total, duas semanas de aulas.
Todo o conteúdo do curso foi
definido após um mapeamento
do segmento. O levantamento
diagnosticou que empreendedo-
res culturais têm dificuldade
para mensurar resultados, devi-
do à elevada dependência e des-
conhecimento dos programas de
fomento e de leis de incentivo.

Os participantes terão certi-
ficado de conclusão para quem
atingir 90% de frequência nas
aulas. As inscrições já estão
abertas . Os candidatos serão
analisados entre 10 e 16 de ja-
neiro. Os selecionados serão
divulgados no dia 17. As aulas
acontecem nos dias: 22,23, 29
e 30 de janeiro.

Governo anuncia Projeto
Comunidade, com investimento de
R$ 250 milhões em Paraisópolis

Na sexta-feira (20), o Go-
vernador João Doria anunciou as
metas e os serviços conjuntos
do Projeto Comunidade. A par-
ceria com o Prefeito de São Pau-
lo, Bruno Covas, abrange mais de
30 ações integradas do poder
público e investimento previsto
de R$ 250 milhões em um gran-
de pacote de obras e serviços em
Paraisópolis, zona sul da capital.

“O Projeto Comunidade en-
volveu a participação de todos os
Secretários do Governo do Es-
tado e de vários Secretários da
Prefeitura de São Paulo. Foram
realizadas diversas reuniões nas
comunidades de Paraisópolis e
Heliópolis, além de outras 15
reuniões aqui no Palácio dos
Bandeirantes. São mais de 30
ações conjuntas com o prefeito
Bruno Covas. Inicialmente, será

implantado em Paraisópolis e
Heliópolis e depois replicado
em outras comunidades com as
mesmas características. O Pro-
jeto Comunidade será modelo
para todas as regiões de nosso
Estado”, afirmou o Governador.

“Esse trabalho integrado,
pensando no cidadão, é muito
importante. Essa parceria, entre
Governo do Estado e Prefeitu-
ra, está propiciando que nós che-
guemos a esses resultados”, dis-
se o Secretário de Governo da
Prefeitura de São Paulo, Mauro
Ricardo.

As diretrizes do projeto fo-
ram definidas de modo a incluir
medidas e serviços considera-
dos prioritários por líderes co-
munitários e moradores de Pa-
raisópolis. As ações envolverão
as áreas de educação, saúde, as-

sistência social, emprego e em-
preendedorismo, justiça e cida-
dania, proteção a mulheres víti-
mas de violência, cultura, espor-
te, lazer e infraestrutura.

A previsão conjunta de Go-
verno do Estado e Prefeitura de
São Paulo é de que a implemen-
tação do Projeto Comunidade
comece logo no início de 2020.
Parte das ações também será
executada em Heliópolis, con-
siderada a maior comunidade da
capital. “É um projeto amplo,
audacioso e, sim, uma resposta
do Governo aos anseios da so-
ciedade civil”, completou Doria.

“Nós já temos como anunci-
ar a construção de três pistas de
skate em Paraisópolis e duas em
Heliópolis, uma demanda sem-
pre frequente de todos os jovens,
em parceria com a iniciativa pri-

vada”, citou a Secretária de De-
senvolvimento Social, Célia Par-
nes, sobre as ações no eixo de
cultura, esportes e lazer, que in-
cluem ainda implantação de qua-
dras de futebol society, de Fábri-
cas de Cultura, entre outras.

Na área de emprego, inova-
ção e empreendedorismo, uma
das iniciativas prevê a criação
de 1.000 vagas em qualificação
técnica e modernização dos
cursos já existentes na região.
“Em parceria com a Secretaria
da Educação, estamos inician-
do o Novotec, que é o ensino
técnico integrado ao ensino
médio na Escola Estadual Ma-
ria Zilda e vamos implementar
esse modelo até junho de
2020”, afirmou a Secretária de
Desenvolvimento Econômico,
Patricia Ellen.

Interior reduz homicídios, latrocínios
e todas as modalidades de furtos

O interior do Estado de São
Paulo terminou o mês de novem-
bro com redução nos casos e ví-
timas de homicídios dolosos e
latrocínios, bem como em todas
as modalidades de furtos, na
comparação com o mesmo mês
de 2018. Os roubos em geral, de
carga e de veículo também apre-
sentaram queda no período. A

quantidade de armas ilegais apre-
endidas cresceu, de acordo com
os indicadores divulgados pela
Secretaria da Segurança Pública
na sexta-feira (20).

No 11° mês do ano, houve
oito casos e cinco vítimas a me-
nos de mortes intencionais, se
comparado a novembro de 2018,
quando foram registrados 140

boletins desse crime, com 144
vítimas. As quantidades são as
menores da série histórica ini-
ciada em 2001.

Com os resultados, as taxas
dos últimos doze meses (de de-
zembro de 2018 a novembro de
2019) caíram para 6,49 casos e
6,75 vítimas para cada grupo de
100 mil habitantes. Os índices

também são os menores da sé-
rie histórica.

O trabalho das polícias pau-
listas no interior do Estado, em
novembro, resultou em 9.569
prisões e na apreensão de 661
armas de fogo ilegais (aumento
de 11,6%). Também foram re-
gistrados 2.531 flagrantes por
tráfico de entorpecentes.
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Deputados argentinos
aprovam pacote de

emergência para superar crise
Após mais de 15 horas de debate, a Câmara dos Deputados da

Argentina aprovou na madrugada de sexta-feira (20), por 134
votos a favor e 110 contra, um pacote de medidas de emergência
válido até o dia 31 de dezembro de 2020. Foi a primeira vitória
do presidente da República Alberto Fernández, dez dias após a
posse.

O projeto de lei Solidariedade Social e Reativação Produti-
va, enviado pelo governo ao Congresso, tem como objetivo de-
clarar emergências econômica, social e sanitária do país.

Entre os principais pontos do projeto estão um imposto de
30% para gastos no exterior, além de um limite de compra de
200 dólares por mês, medidas que afetam principalmente a clas-
se média. Além disso, o projeto aumenta diversos impostos, o
que permitiria uma arrecadação equivalente a 1,5% do Produto
Interno Bruto (PIB).

Para os aposentados, é prevista a suspensão por 180 dias dos
aumentos previstos no governo anterior.

O pacote contempla ainda uma moratória para as dívidas das
pequenas e médias empresas e o congelamento das tarifas de luz
e gás por um prazo máximo de 180 dias.

Se aprovado no Senado, o projeto concederá, ainda, diversos
designações excepcionais ao Poder Executivo. Desta forma, o
governo poderá executar, por um ano, medidas tributárias, previ-
denciárias, financeiras, administrativas, sociais e de saúde, sem
necessidade de aprovação pelo Congresso.

O projeto de lei será encaminhado para o Senado e será vota-
do em sessão presidida pela vice-presidente, Cristina Kirchner.
(Agencia Brasil)

Câmara de Representantes
dos EUA aprova versão

atualizada do Nafta
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos (EUA)

aprovou uma versão atualizada do Acordo de Livre Comércio da
América do Norte, conhecido como Nafta. Com a aprovação, o
presidente Donald Trump avança para conquistar uma das suas
principais metas.

O Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA na sigla
em inglês) foi assinado em novembro do ano passado para subs-
tituir o Nafta, considerado por Trump um dos piores acordos
comerciais da história americana. A renegociação era uma das
principais promessas de sua campanha.

O novo acordo estabelece regras mais rígidas para exporta-
ções de automóveis livres de taxas, incluindo exigências de que
a parte maior de peças seja feita na América do Norte e em fábri-
cas que pagam altos salários.

O tratado será submetido a votação no Senado. Caso seja apro-
vado, entrará em vigor no segundo trimestre de 2020.

O acordo poderá causar grande impacto aos fabricantes japo-
neses, uma vez que serão forçados a transferir fábricas de produ-
ção do México e do Canadá para os Estados Unidos. (Agencia
Brasil)

Hong Kong congela fundo
de apoio a protestos

pró-democracia
Autoridades policiais de Hong Kong congelaram na sexta-

feira (20) o equivalente a nove milhões de euros de um fundo
destinado a apoiar manifestantes pró-democracia e detiveram
quatro pessoas por suspeitas de lavagem de dinheiro. Nas ruas,
os manifestantes pedem à polícia provas dessas acusações, con-
siderando-as infundadas.

A polícia focou a investigação na plataforma online sem fins
lucrativos Spark Alliance, criada em 2016, que atualmente esta-
va recolhendo donativos destinados aos críticos do governo des-
sa região administrativa da China.

A Spark Alliance é uma das duas plataformas que já juntaram
milhões de dólares para fornecer apoio legal a pessoas detidas nos
protestos pró-democracia que duram seis meses em Hong Kong.

Agora, as autoridades policiais acreditam que algumas das
doações a esta plataforma foram utilizadas pelos criadores do
fundo para outros investimentos.

Os detidos por suspeita de lavagem de dinheiro são três ho-
mens e uma mulher com idades entre 17 e 50 anos.

Em comunicado numa rede social, a Spark Alliance descreveu
as suspeitas da polícia como “nódoas” e informou que os quatro
detidos têm representação legal, não podendo avançar mais infor-
mações devido aos “processos legais pendentes”. (Agencia Brasil)

A venda de títulos públicos a
pessoas físicas somou R$ 1,865
bilhão em novembro, informou
na sexta-feira (20) o Tesouro
Nacional. O valor vendido por
meio do programa Tesouro Di-
reto é o melhor da história para
o mês, superando o recorde an-
terior, de R$ 1,840 bilhão em
novembro de 2016.

O número de investidores
ativos somou 1.172.771. Apenas
no mês passado, 1.355 partici-
pantes passaram a investir em
títulos públicos. O número de
investidores cadastrados – ati-
vos e não ativos – totalizou
5.431.958 pessoas.

No mês passado, os títulos

mais vendidos foram vinculados
à inflação oficial pelo Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA). Esses pa-
péis concentraram 43,2% das
vendas em novembro. Em segun-
do lugar, vieram os papéis cor-
rigidos pela taxa Selic (juros
básicos da economia), que res-
ponderam por 40% das vendas.

Em terceiro, ficaram os títulos
prefixados (com juros definidos
antecipadamente), que responde-
ram por 16,8% das vendas. Os in-
vestimentos de menor valor con-
tinuaram a liderar a preferência
dos aplicadores. As vendas abaixo
de R$ 1 mil concentraram 66,6%
do volume aplicado no mês.

Com o resultado de novem-
bro, o estoque de títulos públi-
cos aplicados no Tesouro Dire-
to teve leve queda de 0,02% em
relação a outubro, alcançando
R$ 59,2 bilhões. Isso ocorreu
porque, no mês passado, o Te-
souro resgatou R$ 2,337 bi-
lhões. A variação do estoque re-
presenta a diferença entre as ven-
das e os resgates, mais o reco-
nhecimento dos juros que inci-
dem sobre os títulos.

O Tesouro Direto foi criado
em janeiro de 2002 para popu-
larizar esse tipo de aplicação e
permitir que pessoas físicas pos-
sam adquirir títulos públicos di-
retamente do Tesouro, via inter-

net, sem intermediação de agen-
tes financeiros. O aplicador só
tem de pagar uma taxa à corre-
tora responsável pela custódia
dos títulos. Mais informações
podem ser obtidas no site do
Tesouro Direto.

A venda de títulos é uma das
formas que o governo tem de
captar recursos para pagar dívi-
das e honrar compromissos. Em
troca, o Tesouro Nacional se
compromete a devolver o valor
com um adicional que pode va-
riar de acordo com a Selic, índi-
ces de inflação, câmbio ou uma
taxa definida antecipadamente
no caso dos papéis prefixados.
(Agencia Brasil)

Queda da Selic trará economia de R$
110 bilhões em 2020, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro
disse na sexta-feira (20) que a
redução da taxa básica de juros,
a Selic, resultará em uma eco-
nomia de R$ 110 bilhões para os
cofres públicos. Esta semana,
após reunião do Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom), o
Banco Central decidiu reduzir a
Selic em 0,5 ponto percentual,
chegando a 4,5% – o menor per-
centual já registrado.

“Só de juros, ano que vem,
vamos pagar, dada a [redução da]
taxa Selic, menos R$ 110 bilhões
em juros. Estamos recuperando
o Brasil. Não é fácil”, disse o pre-
sidente ao deixar o Palácio da
Alvorada nesta manhã.

Perguntado sobre a possibi-
lidade de a equipe econômica
criar uma nova modalidade de
juros, incidente sobre operações
bancárias eletrônicas, Bolsona-

ro disse que a questão ainda está
sob estudo, e que a intenção do
governo é a de substituir e sim-
plificar impostos.

“Se ele [ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes] está estudan-
do, [essa questão] não chegou
para mim ainda. O que ele quer
na verdade é substituir impostos.
Ele quer simplificar essa teia de
impostos, porque é difícil ser
patrão no Brasil. Qualquer fis-
cal que chegar na sua empresa
vai achar uma maneira de te mul-
tar. Para você ser patrão aqui,
precisa ser herói. Precisa ter
poderes sobrenaturais para fugir
das fiscalizações”, disse o pre-
sidente.

Indulto
Sobre o indulto de Natal, o

presidente disse que, apesar de
ainda não ter assinado, já deci-
diu que a medida, destinada a

conceder perdão a presos, bene-
ficiará policiais presos injusta-
mente. “Talvez assine hoje. Não
assinei ainda, mas vai incluir
policiais”, disse Bolsonaro, sem
dar maiores detalhes sobre os
critérios do benefício.

Energia
Bolsonaro comentou também

a possibilidade de serem criadas
taxas para consumidores de ener-
gia que fazem uso de painéis so-
lares. “Quem decide essa ques-
tão é a Aneel [Agência Nacional
de Energia Elétrica], que é uma
agência autônoma. Não interfe-
rimos nela, mas estamos traba-
lhando, via ministro Bento [Albu-
querque], de Minas e Energia,
para chegar a um bom termo. Mas
a agência, se não me engano, se-
gue orientações previstas em uma
lei de 2012. Logicamente, se de-
pender de mim, quem quiser co-

locar energia solar em sua casa
terá imposto zero.”

Recentemente a Aneel deci-
diu abrir uma consulta pública
para rever as regras que tratam
da chamada geração distribuída,
modalidade na qual os consumi-
dores também podem gerar a
própria energia elétrica em
suas residências, geralmente
por meio de painéis solares ou
outra solução com fontes reno-
váveis.

Elaborada em 2012, a reso-
lução que trata da micro e mi-
nigeração de energia distribuí-
da diz que é possível tanto con-
sumir quanto injetar na rede de
distribuição a energia produzi-
da. Esse excedente fica como
crédito e pode ser usado para o
abatimento de uma ou mais con-
tas de luz do mesmo titular.
(Agencia Brasil)

Prévia da inflação oficial acelera
em dezembro e fica em 1,05%

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo 15
(IPCA-15), que mede a prévia da
inflação oficial do país, ficou em
1,05% em dezembro deste ano,
mostrando aceleração em rela-
ção à taxa de 0,14% registrada
em novembro.

Segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE), este é o maior resulta-
do mensal desde junho de 2018,
quando foi de 1,11%, e o mais

alto índice registrado em de-
zembro desde 2015, quando foi
de 1,18%.

Dessa forma, o IPCA-E, que
é o IPCA-15 acumulado trimes-
tralmente, fechou o ano de 2019
em 3,91%, acima dos 2,67% re-
gistrados nos 12 meses imedia-
tamente anteriores. Em dezem-
bro de 2018, foi registrada de-
flação de 0,16%.

Segundo o IBGE, dos nove
grupos de produtos e serviços

pesquisados, apenas o de artigos
de residência apresentou defla-
ção (-0,84%) de novembro para
dezembro. Entre as altas, o des-
taque ficou com alimentação e
bebidas, que apresentou a maior
variação, 2,59%, e o maior im-
pacto, de 0,63 ponto percentual
(p.p.) no índice do mês. A acele-
ração é explicada, principalmen-
te, pelo aumento nos preços das
carnes, que registraram alta de
17,71% em dezembro e contri-

buíram com o maior impacto
individual no índice do mês
(0,48 p.p.).

A segunda maior variação fi-
cou com o grupo despesas pes-
soais (1,74%), cujos preços ace-
leraram na comparação com o
mês anterior (0,40%). O grupo
transportes (0,90%) também
acelerou na comparação com
novembro (0,30%), contribuin-
do com 0,16 p.p. no índice do
mês. (Agencia Brasil)

O déficit em transações cor-
rentes, que são compras e ven-
das de mercadorias e serviços e
transferências de renda do Bra-
sil com outros países, chegou a
US$ 2,164 bilhões em novem-
bro, segundo dados divulgados
na sexta-feira (20), pelo Banco
Central (BC). O resultado é in-
ferior ao registrado em igual
mês de 2018: déficit de US$
3,052 bilhões.

De janeiro a novembro, o
déficit atingiu US$ 45,047 bi-
lhões contra US$ 35,424 bi-
lhões em igual período do ano
passado.

“No ano, teve um aumento no
déficit em transações correntes
de US$ 9,6 bilhões que é expli-
cado inteiramente pela redução
do superávit na balança comerci-
al de US$ 47,1 bilhões [de janei-
ro a novembro] para US$ 34,6
bilhões [nos 11 meses deste
ano]. Ou seja, se comparar esse
resultado comercial foi até mais
intensa do que a redução total nas
transações correntes”, disse o
chefe do Departamento de Esta-
tísticas do BC, Fernando Rocha.

Rocha explicou que o saldo
da balança comercial está menor
devido à redução das exporta-
ções, por efeito da crise na Ar-
gentina e pela menor demanda
por soja pelos chineses. “No ano
a exportações se reduziram
6,3%”, disse.

O superávit comercial che-
gou a US$ 2,777 bilhões em
novembro e acumulou US$
34,648 bilhões nos 11 meses do
ano, contra US$ 3,578 bilhões
e US$ 47,070 bilhões nos mes-
mos períodos de 2018, respec-
tivamente.

A conta renda primária (lu-
cros e dividendos, pagamentos de

Contas externas têm saldo negativo de
US$ 2,16 bilhões em novembro

juros e salários), que também faz
parte das transações correntes,
ficou negativa em US$ 2,916 bi-
lhões em novembro e em US$
49,290 bilhões em 11 meses.

A conta de renda secundária
(renda gerada em uma economia
e distribuída para outra, como
doações e remessas de dólares,
sem contrapartida de serviços
ou bens) teve resultado positi-
vo de US$ 40 milhões em no-
vembro, e de US$ 1,180 bilhão
em 11 meses.

A conta de serviços (viagens
internacionais, transporte, alu-
guel de investimentos, entre ou-
tros) registrou saldo negativo de
US$ 2,065 bilhões em novem-
bro, e de US$ 31,585 bilhões de
janeiro até o mês passado.

Para dezembro, a estimativa
do BC é que o déficit nas contas
externas chegue a US$ 6 bilhões.
Rocha projeta que o déficit em
transações correntes neste ano
e no próximo deve subir leve-
mente. Isso porque o maior cres-
cimento econômico esperado
para 2020 eleva a demanda por
bens e serviços importados.

Além disso, as filiais no Brasil
de empresas do exterior têm re-
sultados melhores e, com isso,
há elevação nos envios de lucros
e dividendos para fora do país.
Por outro lado, acrescentou Ro-
cha, também há aumento de de-
manda por serviços do Brasil e
as receitas para o Brasil de lu-
cros e dividendos estão aumen-
tando.

Viagens internacionais
Com o dólar em alta, as des-

pesas de brasileiros em viagens
ao exterior caíram em novem-
bro. No mês passado, os gastos
totalizaram US$ 1,247 bilhão,
contra US$ 1,385 bilhão em no-
vembro de 2018.

Nos 11 meses do ano, esses
gastos com viagens ao exterior
também estão menores. Nesse
período, as despesas chegaram
a US$ 16,097 bilhões, ante US$
16,863 bilhões, em igual perío-
do de 2018.

Essa redução nas despesas é
explicada pelo dólar mais caro,
com média de R$ 4,16 em no-
vembro. “A taxa de câmbio des-
valorizando torna as despesas

dos turistas mais caras”, disse
Rocha.

As receitas de estrangeiros
em viagem ao Brasil chegaram a
US$ 432 milhões no mês pas-
sado e a US$ 5,403 bilhões em
11 meses. Com esses resulta-
dos, a conta de viagens, formada
pelas despesas e as receitas, fe-
chou novembro negativa em US$
816 milhões e nos 11 meses do
ano com déficit de US$ 10,693
bilhões.

Em dezembro, até o dia 18,
as receitas de estrangeiros no
Brasil chegaram a US$ 294 mi-
lhões e as despesas de brasilei-
ros no exterior ficaram em US$
890 milhões, gerando déficit na
conta de viagens internacionais
de US$ 596 milhões.

Investimento estrangeiro
Em novembro, o resultado

negativo para as contas externas
foi totalmente coberto pelos in-
vestimentos diretos no país
(IDP). Quando o país registra
saldo negativo em transações
correntes precisa cobrir o défi-
cit com investimentos ou em-
préstimos no exterior.

A melhor forma de financia-
mento do saldo negativo é o IDP,
porque os recursos são aplica-
dos no setor produtivo. No mês
passado, o IDP chegou a US$
6,985 bilhões contra US$ 9,080
bilhões em igual mês de 2018.
De janeiro a novembro, esses
investimentos somaram US$
69,111 bilhões contra US$
69,869 bilhões em igual perío-
do do ano passado.

A estimativa do BC para o
IDP em dezembro é US$ 11 bi-
lhões. Neste mês, até o último
dia 18, esses investimentos che-
garam a US$ 8,373 bilhões.
(Agencia Brasil)
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GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93

FATO RELEVANTE
Ref. Certifi cado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA, no âmbito da 1ª Série da 8ª Emissão de Certifi cados 
de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissora”). GAIA AGRO SECURITIZADORA 
S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, na Vila Nova Conceição, na 
Capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.876.090/0001-93 (“Securitizadora”), na qualidade de 
emissora da 1ª Série da 8ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio – CRA, em cumprimento ao disposto 
na Instrução CVM nº 358/02, com as alterações nos termos das instruções CVM nº 369/02, 449/07, 547/14, 552/14 e 
568/15, vem divulgar o presente comunicado. Dando continuidade ao Fato Relevante veiculado pela Securitizadora via 
publicação em jornal, bem como aqueles apresentados à Comissão de Valores Mobiliários via sistema Fundos Net, a 
Securitizadora vem expor aos Titulares de CRA da emissão em epígrafe que no âmbito da recuperação judicial da Usina 
Rio Pardo S.A.¹, houve a aprovação do “Plano de Recuperação Judicial” (“PRJ”) em Assembleia Geral de Credores no 
dia 10 de dezembro de 2019. Em referido Plano, foi aprovada a forma de pagamento sem deságio da dívida para 
amortização dos CRA, apenas alterando a remuneração das parcelas para a variação TR, enquadrando como credores 
com garantia real (Classe II), com a proposta para pagamento conforme abaixo transcrita:

8. PAGAMENTOS DOS CREDORES COM GARANTIA REAL (CLASSE II)
8.1. O pagamento dos Credores com Garantia será realizado na forma indicada abaixo.

 (i) Amortização: durante 5 (cinco) Períodos de Safra, serão realizados pagamentos de parcelas mensais e 
iguais, devidas apenas durante cada Período de Safra, sendo a primeira parcela devida no mês de maio do 
Período de Safra iniciando após o primeiro aniversário da Homologação do Plano.

 (ii) Remuneração sobre a Parcela: Correção monetária de acordo com a variação da TR, incidente desde a data 
da Homologação do Plano, até o efetivo pagamento, sobre cada parcela, e paga juntamente com a parcela 
de amortização do crédito.

8.2. Para fi ns da cláusula acima, quaisquer pagamentos devidos serão exigíveis no 15º (décimo quinto) dia de 
cada mês e sendo certo que, caso o 15º (décimo quinto) dia não seja considerado um Dia Útil, o pagamento será 
exigível no primeiro dia útil subsequente a tal 15º (décimo quinto) dia. 

Diante desse novo acontecimento, a Securitizadora, por seus patronos, seguirá representando os Titulares de CRA no 
âmbito da recuperação judicial da Usina Rio Pardo S.A.. O presente comunicado é realizado para reportar os eventos 
ora indicados. A Securitizadora seguirá adotando as medidas judiciais e extrajudiciais que entende cabíveis na forma 
autorizada no Termo de Securitização, sempre visando a proteção dos interesses dos Titulares de CRA em relação ao 
disposto no presente Fato Relevante.

São Paulo 20 de dezembro de 2019.
GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.

¹ Recuperação Judicial da Usina Rio Pardo S.A., processo foi autuado sob nº 1001538-52.2018.8.26.0136 tramitando 
perante a 1ª Vara – Foro de Cerqueira César, São Paulo/SP
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O Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) passará a exi-
gir nota mínima de 400 pontos
na redação do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem). Esta
foi uma das mudanças aprovadas
pelo Comitê Gestor do Fies.
Além disso, a partir de 2021, o
programa poderá ter uma redu-
ção na oferta de vagas financia-
das pelo governo federal.

Até então, não havia a exi-
gência de uma nota mínima na
redação do Enem, era necessá-
rio apenas não ter zerado a pro-
va, mesmo critério usado para
seleção de estudantes para o Sis-
tema de Seleção Unificada
(Sisu), que oferta vagas em uni-
versidades públicas, e para o
Programa Universidade para To-
dos (ProUni), que oferece bol-
sas de estudo em instituições
particulares de ensino superior.

Agora, além da nota mínima
na redação, continua valendo a
regra de nota média mínima de
450 pontos nas provas objetivas
do Enem. Ficou também mais
difícil mudar de curso dentro da
instituição de ensino. Agora,
para serem transferidos, os es-
tudantes beneficiados pelo Fies
precisam ter resultado igual ou
superior à nota de corte do cur-
so de destino desejado.

De acordo com o Ministério
da Educação (MEC), as mudan-

ças foram feitas para garantir “a
meritocracia como base para
formar profissionais ainda mais
qualificados”.

Redução de vagas
O comitê gestor aprovou tam-

bém a possibilidade de redução
das vagas mantidas pelo governo
federal, ofertadas aos estudantes
em condições socioeconômicas
mais vulneráveis. As vagas pode-
rão passar de 100 mil em 2020
para 54 mil em 2021 e 2022,
caso não haja alteração nos parâ-
metros econômicos atuais. Se-
gundo a pasta da Educação, os
valores serão revistos a cada ano,
“podendo voltar a 100 mil vagas
caso haja alteração nessas variá-
veis ou aportes do MEC”.

Por outro lado, o comitê fle-
xibilizou as regras do P-Fies,
modalidade mantida por fundos
constitucionais e de desenvolvi-
mento e por bancos privados.
Agora, para contratar essa mo-
dalidade, não será mais preciso
ter feito o Enem e não há mais
limite de renda. Além disso, será
possível contratar esse financi-
amento durante todo o ano e não
mais apenas nos processos se-
letivos do Fies.

O Fies oferece financiamen-
to a estudantes de baixa renda em
instituições particulares de en-
sino, a juros mais baixos que os
de mercado. O programa, que

chegou a firmar, em 2014 mais
de 732 mil contratos, sofreu
uma série de mudanças e enxu-
gamentos. O programa foi divi-
dido, em 2018 em Fies juro zero
e P-Fies.

O Fies juro zero, financiado
pelo governo federal, é voltado
para alunos cuja renda familiar
bruta mensal por pessoa não ul-
trapasse três salários mínimos.
Já o P-Fies, que deixa de ter li-
mitações, era voltado para estu-
dantes cuja renda familiar bruta
mensal por pessoa não excedes-
se cinco salários mínimos.

Inadimplência
Um dos principais motivos

para as mudanças feitas nas re-
gras do Fies, de acordo com ges-
tões anteriores do MEC, é a alta
inadimplência do programa, ou
seja, estudantes que contratam o
financiamento e não quitam as
dívidas. O percentual de inadim-
plência registrado pelo progra-
ma chegou a atingir 50,1% de
acordo com dados do MEC. Em
2016, o ônus fiscal do Fies foi
de R$ 32 bilhões, valor 15 ve-
zes superior ao custo apresen-
tado em 2011.

O comitê gestor aprovou
agora a possibilidade de cobran-
ça judicial dos valores devidos.
A judicialização poderá ser fei-
ta no caso dos contratos firma-
dos até o segundo semestre de

2017 com dívida mínima de R$
10 mil. O ajuizamento deverá
ser feito após 360 dias de
inadimplência na fase de amor-
tização, ou seja, do pagamento
em parcelas dos débitos.

Hoje, segundo a pasta, a co-
brança de quaisquer valores é
feita no âmbito administrativo.
Pela resolução aprovada pelo
comitê, só continua a se enqua-
drar nesse campo quem deve
menos de R$ 10 mil. O devedor
e os fiadores poderão ser acio-
nados.

As medidas não foram bem
aceitas por instituições de ensi-
no privadas. Para o diretor exe-
cutivo da Associação Brasileira
de Mantenedoras de Ensino Su-
perior (Abmes), Sólon Caldas,
as mudanças “vão acabar de en-
terrar o programa”. Ele defende
um modelo novo, que atenda a
necessidade da sociedade e
acrescenta: “O Fies precisa ser
visto pelo governo como inves-
timento na educação.”

De acordo com Caldas, os
estudantes que cumprem os cri-
térios socioeconômicos exigi-
dos pelo Fies juro zero geralmen-
te não atendem aos critérios de
nota, gerando um “gargalo no
programa”. Ele diz ainda que o
P-Fies, contratado junto aos ban-
cos, “não resolve o problema”.
(Agencia Brasil)

AGU não deve
recorrer da decisão

que suspendeu
extinção do Dpvat

O advogado-geral da União,
André Mendonça, informou na
sexta-feira (20) que não pre-
tende recorrer da decisão do
Supremo Tribunal Federal
(STF), que suspendeu a medi-
da provisória que extinguiu o
seguro Dpvat.

“Nós estamos esperando ser
intimados e termos conheci-
mento exato da decisão e, a par-
tir disso, avaliar. Mas, a princí-
pio, não haveria um recurso nes-
se sentido, até porque a decisão
foi adotada por todo o pleno do
Supremo”, disse o ministro da
Advocacia-Geral da União
(AGU), André Mendonça.

De acordo com Mendonça,
pode ser que a AGU peça es-
clarecimento, o que não con-
figura recurso.

Quanto à decisão da Justi-
ça Federal em Brasília, que de-
terminou a volta dos radares de
velocidade nas rodovias fede-
rais de todo o país, André Men-
donça disse que vai avaliar jun-
to com os ministérios da Jus-
tiça e da Infraestrutura a me-
lhor medida a ser tomada.

“A AGU interpôs um agra-

vo de instrumento ao TRF, pe-
dindo um efeito suspensivo da
decisão. Esse efeito não foi
acolhido. E, agora, nós esta-
mos em interlocução com o
Ministério da Justiça e o Mi-
nistério da Infraestrutura, para
avaliarmos, tecnicamente e ju-
ridicamente, qual a melhor
medida a ser adotada.”

Ao fazer um balanço do tra-
balho da autarquia este ano, o
ministro disse que foram fir-
mados cinco acordos de leni-
ência no qual as empresas se
comprometeram a pagar R$ 7,5
bilhões aos cofres públicos,
sendo que o montante de R$
1,6 bilhão já foi devolvido.
Desde que esses acordos exis-
tem, ao todo foram assinados
11 acordos de leniência, com
retorno superando os R$ 3 bi-
lhões.

O ministro informou que a
AGU atua hoje em seis proces-
sos que tramitam no Supremo
Tribunal Federal contra as mu-
danças nas regras da reforma da
Previdência. São ações movi-
das por associações de servi-
dores. (Agencia Brasil)

Geddel é transferido
de penitenciária de

Brasília para Salvador
Preso no Complexo Peni-

tenciário da Papuda, em Brasí-
lia, desde 2017, Geddel Vieira
Lima foi transferido na sexta-
feira (20) para Salvador, onde
terminará de cumprir a pena de
14 anos e 10 meses de prisão a
que foi condenado em outubro
de 2019, pelos crimes de lava-
gem de dinheiro e associação
criminosa.

Segundo a Subsecretaria do
Sistema Penitenciário (Sesipe)
do Distrito Federal, Geddel foi
transferido para uma penitenci-
ária da capital soteropolitana,
por força de decisão do Supre-
mo Tribunal Federal (STF). Ele
foi escoltado por agentes da
Polícia Federal, a bordo de uma
aeronave da corporação.

Na semana passada, o minis-
tro Edson Fachin, do STF, aco-
lheu o pedido da defesa de Ged-
del e autorizou sua transferên-
cia para o sistema carcerário em
Salvador. No pedido de remo-
ção, a defesa alegou que os pa-
rentes de Geddel moram na ca-
pital soteropolitana.

Ex-deputado federal, Geddel
atuou como ministro nos gover-

nos dos ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva e Michel Te-
mer. Ele foi preso em setembro
2017, depois que a polícia en-
controu R$ 51 milhões guarda-
dos em malas deixadas em um
apartamento de Salvador.

No mesmo julgamento, o
ex-deputado Lúcio Vieira Lima,
irmão de Geddel, recebeu pena
de 10 anos e seis meses de pri-
são.

Ao autorizar a transferência
de Geddel, o ministro Edson Fa-
chin determinou que, além de
continuar a cumprir sua pena em
Salvador até ter direito à pro-
gressão de regime, Geddel de-
verá pagar R$ 1,6 milhão como
pena pecuniária pela condena-
ção. Segundo a Secretaria de
Administração Penitenciária e
Ressocialização da Bahia, Ged-
del ficará no Centro de Obser-
vação Penal do Complexo Peni-
tenciário da Mata Escura, em
Salvador.

A Agência Brasil tentou fa-
zer contato com o advogado de
Geddel, mas este não retornou
aos telefonemas da reportagem.
(Agencia Brasil)

A Paraná Turismo encerra o
ano da gastronomia com diver-
sas ações, como a promoção de
palestras, apoio a eventos, reu-
niões e participação em grupos
ligados à área. O Conselho Pa-
ranaense de Turismo (Cepatur)
elegeu 2019 para fortalecer, pro-
mover e divulgar a gastronomia
paranaense para o que se torne
mais um importante atrativo e
uma opção diferenciada aos tu-
ristas que visitam o Estado.

Entre as ações realizadas, ou

Ano do turismo gastronômico
movimenta o setor no Paraná

com a participação direta da Pa-
raná Turismo, destacam-se o Sa-
lão Paranaense de Turismo - Are-
na Gastronômica, com a apre-
sentação de dez pratos típicos do
Paraná; o Fórum Tutano; a Expo-
saudável; Farofa São Paulo; Fei-
ra Internacional de Turismo de
Foz do Iguaçu, com a Arena Gas-
tronômica; Inverno Gastronômi-
co em Guarapuava; Primavera
Gastronômica em Tamarana;
Fórum de Gastronomia do Lito-
ral e o Morretes Chef.

De acordo com o diretor de
Marketing da Paraná Turismo,
Aldo Cesar Carvalho, a gastro-
nomia tem um aspecto impor-
tante e representa mais da meta-
de da geração de emprego no
setor, com participação signifi-
cativa na economia. “Fizemos de
2019 um ano intenso, com pa-
lestras, eventos, valorizando os
produtos, os chefes, pratos, as-
sim expondo o Paraná para o Bra-
sil neste segmento que vem
crescendo a cada dia”.

“Um ano altamente positivo
para o segmento, a tendência é
de crescimento e elevação do
patamar gastronômico regio-
nal”, disse André Poletti asses-
sor técnico da Paraná Turismo.

Também foram promovidas
palestras voltadas ao tema, entre
elas, Ano da Gastronomia em Fa-
zenda Rio Grande e Saberes e
Sabores Gastronomia como atra-
tivo, além de participação perma-
nente no Fórum IGs promovido
pelo Sebrae/PR. (AENPR)

Portos do PR conquistam descentralização
e investem em obras e meio ambiente

Com novo posicionamento
da marca, a empresa Portos do
Paraná – antes Administração
dos Portos de Paranaguá e An-
tonina – foi a primeira do País a
ter a gestão descentralizada para
arrendamentos portuários, ape-
nas uma de várias conquistas em
2019. Em movimentação, o ba-
lanço prévio soma 51,6 milhões
de toneladas e 2.319 atracações
até esta semana.

Segundo o diretor-presiden-
te da empresa, Luiz Fernando
Garcia, a expectativa é alcançar
o recorde do ano passado, em
que a movimentação somou 53
milhões de toneladas. “Depen-
demos das condições climáti-
cas, mas nossa previsão é repe-
tir o número”, adianta.

Ele destaca que a eficiência
no embarque foi o grande dife-
rencial. O tempo de espera dos
navios, desde o anúncio até a
chegada ao cais, caiu 26%. Em
2018, as embarcações levavam,
em média, 5,4 dias, período re-
duzido para quatro dias.

OPERAÇÃO – Das 51,6
milhões de toneladas movimen-
tadas até a quarta-feira (18), as
exportações representam 31,82
milhões, superando as importa-

ções em cerca de 13,9 milhões
de toneladas.

O berço que mais movimen-
tou foi o 213, um dos berços do
Corredor de Exportação do Por-
to de Paranaguá, por onde pas-
saram aproximadamente 7,6 mi-
lhões de toneladas, em 126 atra-
cações. O berço registrou pro-
dutividade média de 1,15 mil
toneladas/hora.

Até está quarta, foram houve
193 atracações por mês: 875
navios de granéis sólidos; 725
de contêineres; 475 de granéis
líquidos; 139 de veículos; além
das embarcações de apoio; sete
atracações da Marinha; e um na-
vio de passageiros – o MS Ham-
burg, que passou pelo Litoral do
Estado no último domingo (15)
e foi o único a atracar nos por-
tos paranaenses em 2019.

PROJETOS – Além de en-
tregar o novo viaduto na entrada
da Paranaguá, com investimen-
tos de R$ 12 milhões, a empre-
sa pública deu continuidade às
obras de modernização e ampli-
ação do berço 201, recuperação
da Avenida Bento Rocha e nos
serviços de dragagem de manu-
tenção continuada. Os valores
dessas obras somam R$ 609

milhões.
Para os próximos anos, a

Portos do Paraná preparou a res-
tauração e ampliação de capaci-
dade da Avenida Ayrton Senna da
Silva, a modernização do Corre-
dor de Exportação, a derrocagem
de pedras submersas, recupera-
ção do Píer de Inflamáveis e a
execução do sistema de drena-
gem da faixa portuária. Junto
com a iniciativa privada, também
estão sendo programadas obras
na Avenida Atílio Fontana e a
construção de viaduto sobre a
ferrovia da Roque Vernalha.

BOX
Cuidados com o meio am-

biente são intensificados
O cuidado com o Meio Am-

biente também marcou o ano nos
portos paranaenses – a Portos do
Paraná foi a única autoridade
portuária do mundo a palestrar
em evento da COP25, em Ma-
dri. O Porto de Paranaguá tam-
bém se manteve na liderança dos
maiores portos do Brasil no Ín-
dice de Desempenho Ambiental
da Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários (Antaq).

Ao longo de 2019, foram
retiradas 1,6 toneladas de lixo de

mangues nas regiões do Rocio
e Oceania, em Paranaguá, e na
Ponta da Pita, em Antonina.
Mais de 1,4 mil metros quadra-
dos de manguezais tiveram a ve-
getação monitorada, além de
469 árvores, bromélias, samam-
baias, orquídeas e plantas jovens
catalogadas.

As equipes da empresa públi-
ca navegaram cerca de 1.996
quilômetros para avistamento,
identificação e registro de bo-
tos e tartarugas. Foram 14.711
aves registradas e 93 espécies
identificadas.

“Nós acreditamos que sus-
tentabilidade e o desenvolvimen-
to podem caminhar juntos e in-
vestimos para proteger nossa
baía e conscientizar as gerações
futuras”, destaca o diretor de
Meio Ambiente, João Paulo San-
tana.

Em 12 meses, 5 mil cami-
nhões passaram pelo Teste de
Fumaça Preta e a qualidade do
ar foi monitorada, mês a mês,
em 12 pontos de Paranaguá e em
três de Antonina. As medições
de nível de ruído somaram 50
horas de avaliação em 21 pon-
tos das duas cidades, noite e dia.
(AENPR)

Nova versão do Minha Casa, Minha
Vida é adiada para 2020

O ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Gustavo Canu-
to, anunciou na sexta-feira (20),
durante uma coletiva de balanço
anual, que o lançamento do pro-
grama habitacional que vai subs-
tituir o Minha Casa, Minha Vida
- ainda sem nome oficial -, será
adiado por causa dos custos ope-
racionais, que ainda estão sendo
discutidos com operadores fi-
nanceiros. O ministro disse que
o nome e os detalhes do progra-
ma deverão ser revelados ainda
em janeiro de 2020, pelo presi-
dente Jair Bolsonaro.

O programa havia sido anun-
ciado no início do mês e, de acor-
do com o ministro, a medida pro-

visória que cria o benefício já foi
redigida. O entrave está nas taxas
praticadas pelos bancos, que es-
tão acima da meta desejada, dis-
se o ministro. “Os custos preci-
sam ser módicos o suficiente
para fazer sentido. Qualquer cus-
to que supere 10%, o governo já
torce o nariz. Esse custo é muito
alto para uma transação. E temos
uma meta, que não seja utilizado
mais de 10% do valor do voucher
[em taxas]”, disse.

Outro impasse para o lança-
mento do novo programa é a au-
sência na previsão orçamentária
para 2020. Mas Gustavo Canuto
se disse otimista em relação aos
fundos para o programa. “Temos

uma expectativa otimista de que
deve haver uma brecha orçamen-
tária. O Congresso Nacional fez
um esforço para realocar verbas.
Talvez isso abra espaço [para o
novo programa]”, argumentou.

A quantidade de casas financi-
adas pelo novo programa vai variar
de acordo com o orçamento que
será disponibilizado. A média dos
vouchers será de R$ 60 mil, po-
dendo oscilar de acordo com o
mercado de regiões específicas. O
voucher também deve ser usado
para pagar as taxas operacionais.

De acordo com Canuto, os
terrenos onde serão feitas as
construções não está incluído no
tíquete, e poderá ser adquirido

por meio de parcerias com es-
tados e municípios. “Isso [a par-
ceria entre União e estados] já
existe hoje. A maioria dos em-
preendimentos tem uma parce-
ria do estado, que doa o terreno
para fazer a construção. Aqueles
estados que quiserem comple-
mentar o voucher com mais 10
mil, 20 mil, estarão aptos a re-
solver a situação do cidadão”

O novo programa utilizará a
base de dados do Cadastro Úni-
co para Programas Sociais do
Governo Federal (Cadastro Úni-
co), porta de acesso para diver-
sos programas sociais de distri-
buição de renda e de benefícios
continuados. (Agencia Brasil)
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DOXS Logística Integrada Ltda.
CNPJ 10.329.139/0001-37 - NIRE 35228751194

Edital de Termo de Responsabilidade Nº 105/2019
A Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP torna público que o fiel depositário dos gêneros e merca-
dorias recebidos pela matriz da empresa, empresa “DOXS Logística Integrada Ltda”, NIRE 35228751194, loca-
lizada na Rua Almerim, nº 100, Galpões 10 e 11, Bairro Cidade Tupinambá, Guarulhos/SP, CEP: 07263-190, o Sr. 
Vanderlei Cardoso de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 11.865.106 
SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 154.378.038-50, residente na Rua Henrique Lagden, nº 100, apartamento 104, 
Bairro Jardim Armênia, Mogi das Cruzes/SP, CEP: 08780-650, assinou em 18/12/2019 o Termo de Responsabi-
lidade nº 105/2019, com fulcro nos artigos 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e 4º, da Instrução Norma-
tiva 17/2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração, devendo ser publicado e arquivado na JUCESP 
o presente edital, nos termos do artigo 8º da supracitada Instrução Normativa. Walter Iihoshi, Presidente da JUCESP.

GAIA SECURITIZADORA S.A. 
CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 63ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A.

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 63ª Série da 4ª Emissão da GAIA 
SECURITIZADORA S.A. (“CRI” e “Emissora” respectivamente), nos termos da cláusula 12.3 do Termo de Securitização 
dos Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 63ª Série da 4ª Emissão (“Termo de Securitização”), 
fi rmado pela Emissora e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), a reunirem-se 
em segunda convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 8 de janeiro de 2020, às 10hs, na 
sede da Emissora, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo – SP, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (i) Aprovar, ou não, a reorganização societária e alteração de controle da Cipasa Desenvolvimento 
Urbano S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.262.743/0001-53 (“Devedora”), bem como suas controladas, subsidiárias e 
sociedades de propósito específi co, que fi guram como parte e/ou garantidoras da operação, conforme cláusula 16, item (i) da 
Cédula de Créditos Bancário nº 2013121802 (“CCB”), com a indicação do cenário pretendido pela Devedora para a Emissora, 
Agente Fiduciário e Titulares de CRI na data em que vier a  ser instalada a assembleia para deliberação desta matéria da 
ordem do dia; (ii) Caso seja aprovado o item (i) retro, aprovar, ou não, a alteração das sociedades Ellensbrook Participações 
S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 09.978.936/0001-30 e REC Cipasa S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 12.855.419/0001-04 
(“Avalistas”) assim indicadas na CCB por aquelas que vier a ser instalada a assembleia para deliberação desta matéria 
da ordem do dia; (iii) Caso seja aprovado o item (i) retro, aprovar, ou não, a alteração da Alienação Fiduciária de Quotas 
em garantia para admitir as novas condições que serão apresentadas pela Devedora na data em que vier a ser instalada 
a assembleia para deliberação desta matéria da ordem do dia; (iv) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com 
a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar 
as deliberações acima. Os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento 
de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da Emissora 
com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em benefício do 
tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail 
assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 18 de dezembro de 2019. GAIA SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Companhia”) convocados para 
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 03 de janeiro de 2020,  
às 14 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Iguatemi nº 151, 23º andar, Itaim Bibi, 

(i) o aumento do capital social mediante a capitalização de reserva de capital da Companhia, sem 

(ii)

(iii)

(iv)

José Carlos Reis de Magalhães Neto
Presidente do Conselho de Administração

TARPON INVESTIMENTOS S.A.

Edital de Citação Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1081126-27.2015.8.26.0100 
A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Leticia Antunes 
Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) + Rachel Conhen Benaim, Andree Samuel, Jacques Samuel, Sylvain Felix 
Benaim, Maria Helena de Sá Chaves Benaim, Aparecido Fernando Xavier de Andrade, Tab.: Sandra Aparecida Oliveira de 
Andrade, + Tab.: Antonio Pereira Campos, Tab.: Neide Maria Campos, Tab.: Maria Fatima Rego Santana, + Tab.: Pedro 
Argachof, Tab.: Adair Argachof, Jose Pereira da Costa e Mario Santana, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ ou sucessores, que Delmir Simão Rodrigues e Maria Oliveira Rodrigues ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel situado à Rua Manuel da Luz Drumond, nº 225, antiga  

Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias 

                    B 20 e 21/12

GAIA SECURITIZADORA S.A. 
CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 63ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A

Ficam convocados os titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 63ª Série da 4ª Emissão da GAIA SECURITIZADORA 
S.A. (“Titulares de CRI”, “CRI”, “Emissão” e “Emissora” respectivamente), nos termos da cláusula 12.3 do Termo de Securitização 
dos Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 63ª Série da 4ª Emissão (“Termo de Securitização”), fi rmado 
pela Emissora e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fi duciário da Emissão 
(“Agente Fiduciário”), a reunirem-se em primeira convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 08 
de janeiro de 2020, às 11 horas, na sede da Emissora, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, 
São Paulo – SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Declarar, ou não, o vencimento antecipado da Cédula de Crédito 
Bancário nº 2013121802, emitida em 18 de dezembro de 2013 (“CCB”), nos termos do item 18 “m” da CCB e, por consequência, dos 
CRI, em razão: (a) da não manutenção do Limite Mínimo de Garantia de 125% (cento e vinte e cinco por cento) do saldo devedor dos 
CRI (“Limite Mínimo de Garantia”), conforme disposto na cláusula 1.4 do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios e Contas Bancárias em Garantia (“Contrato de Cessão Fiduciária”), bem como no item 8.2.1. do Termo de Securitização; 
e (b) do não cumprimento acerca do reenquadramento do Limite Mínimo de Garantia, em até 15 (quinze) dias úteis contados 
do recebimento da notifi cação enviada pela Emissora, às Fiduciantes (conforme defi nidas no Contrato de Cessão Fiduciária), em 
08 de agosto de 2019 e notifi cação enviada pelo Agente Fiduciário à Emissora em 04 de novembro de 2019; (ii) Caso não seja 
declarado o vencimento antecipado da CCB e, por consequência dos CRI, conforme item (i) retro, aprovar, ou não, a alteração do 
Limite Mínimo de Garantia de 125% (cento e vinte e cinco por cento) do valor do saldo devedor dos CRI, para 130% (cento e trinta 
por cento), com a consequente alteração da cláusula 1.4 do Contrato de Cessão Fiduciária e 8.2.1 do Termo de Securitização; (iii) 
Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos 
que se façam necessários para implementar as deliberações acima. Os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, 
deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos 
CRI, na sede da Emissora com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em 
benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail 
assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 18 de dezembro de 2019. GAIA SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SÃO PAULO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidãoapresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 19/12/2019 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:A01767 - CONTRATO: 8407200842672 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA JOÃO VICENTE DA FONSECA, 520, APARTAMENTO
Nº 11, BLOCO 1, EDIFICIO JACARANDA, PARQUE SÃO RAFAEL, SÃO PAULO - SP,
CEP: 08320-310 AGNALDO DOZZI TEZZA, BRASILEIRO, PREPARADOR DE
FERRAMENTA, CPF: 080.190.758-60, CI: 20.297.202 SSP/SP

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

19 - 20 - 21/12/2019

FORTE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF n°12.979.898/0001-70 - NIRE 52.3000.17.998
CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS

IMOBILIÁRIOS DA 5ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A., (“EMISSORA”)
A PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA., na qualidade de Agente Fiduciário da Emissão em referência convoca os titulares 
dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 5ª Série da 1ª emissão da Emissora (“CRI”), a Emissora e a cedente S&J 
Consultoria e Incorporação Ltda, para AGTI que será realizada em primeira convocação no dia 08 de janeiro de 
2020, às 15 horas (“AGTI”), na Av. Brigadeiro Faria Lima 3900 – 10º andar - Cidade de São Paulo – SP cep 04538-
132 a fi m de deliberarem sobre as seguintes matérias: 1) Tratar das informações e documentos apresentados em 
21/11/2019, 27/11/2019 e 10/12/2019 pela Emissora em resposta a solicitação feita pelo investidor em 18/10/2019, 
da qual foi enviada pelo Agente Fiduciário para Emissora em 21/10/2019; 2) o retorno ou não da Taxa de Juros para 
IPCA + 15,25%, bem como seu reembolso de todo período de redução, pelos seguintes descumprimentos pactuados 
na Assembleia Geral de Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários deste CRI realizada em 18/02/2019, quais 
sejam: a) a não entrega da avaliação de venda da cedente S&J Consultoria e Incorporação Ltda.; b) a não apresentação 
de Opção de Compra correspondente a 50% (cinquenta por cento) das cotas da cedente pelo valor de R$1,00 (um 
real) e; c) face a não constituição de novas garantias à Operação; 3) considerando pleito feito pelo titular do CRI, por 
meio seu gestor a autorização para substituição da Emissora empresa responsável pela administração do patrimônio 
separado dos CRI, com a consequente transferência deste para outra securitizadora com a assunção, por esta, de todos 
os direitos e obrigações. MAIORES DETALHES SOBRE A EMISSÃO PARA DISCUSSÃO NA ASSEMBLEIA ENCONTRAM-SE 
DISPONÍVEIS NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO MANTIDO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET): 
www.fi duciario@planner.com.br. Os documentos de representação, deverão ser entregues no momento da realização 
da Assembleia, ou pode ser antecipada a entrega no endereço do Agente Fiduciário na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
nº 3.900, 10º andar, São Paulo – SP e no endereço eletrônico fi duciario@planner.com.br, com pelo menos 72 (setenta e 
duas) horas de antecedência da data da referida AGD. São Paulo, 18 de dezembro de 2019.

PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados

de Recebíveis Agronegócio da 4ª, 5ª e 6ª Séries da 1ª Emissão ISEC SECURITIZADORA S.A. 
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certifi cados de Recebíveis 
do Agronegócio da 4ª, 5ª e 6ª Séries da 1ª Emissão da Securitizadora (“CRA”), nos termos da Cláusula 11.4. do “Termo de 
Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 4ª, 5ª e 6ª 
Séries da 1ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”),a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia 
Geral de Titulares de CRA, à realizar-se no dia 09/01/2020, às 11h00, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim 
Bibi – São Paulo – SP, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: (i) Das medidas a serem adotadas, incluindo mas não 
se limitando ao vencimento antecipado do CDCA, nos termos da cláusula 3.7.1 do Certifi cados de Direitos Creditórios do 
Agronegócio (CDCA), e consequente Evento de Resgate Antecipado dos CRA, conforme disposto na cláusula 5.11.7. do Termo 
de Securitização, em razão do inadimplemento pela Citrus Juice Eireli (“Emitente”) das parcelas: (1) vencida em 25/10/2019 
referente ao CDCA 0001/2018 e 002/2018; e (2) pagamento do CRA Subordinado vencido em 29/10/2019; (ii) Das medidas 
e serem adotadas em razão da ausência de recebimento pela Securitizadora dos direitos creditórios oriundos do Contrato de 
Compra e Venda de Cascas Secas ou Frescas de Frutas Cítricas cedidos em garantia para o CRA na conta do patrimônio separado; 
e (iii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer 
documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens (i) e (ii) acima. A Securitizadora deixa registrado, 
para fi ns de esclarecimento, que a assembleia será instalada em segunda convocação com qualquer número de presença. Toda a 
matéria submetida à deliberação dos titulares dos CRA deverá ser aprovada, em segunda convocação, pelos votos favoráveis de 
no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos titulares dos CRA presentes na assembleia, salvo se outro quórum for exigido 
no Termo de Securitização. Os titulares dos CRA poderão ser representados na assembleia por procuração, emitida há menos de 
um ano, por instrumento público ou particular com fi rma reconhecida ou abono bancário do signatário, acompanhada de cópia de 
documento de identidade do outorgado, bem como todos os demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes. Para 
que a verifi cação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato com 
poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Vórtx Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários Ltda, (“Agente Fiduciário”), com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, conjunto 202, 2º andar, 
Jardim Paulistano, São Paulo – SP, CEP 01452-000: (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@vortx.com.br, com 
cópia para agentefi duciario@vortx.com.br ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, 
com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia. Os investidores e/ou procuradores 
deverão apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos 
documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.

São Paulo, 20 de dezembro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 
DAS 183ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 183ª Série da 2ª Emissão da CIBRASEC 
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PENTÁGONO S.A. 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são 
convidados a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em primeira convocação em 
13 de Janeiro de 2020 às 10h00, na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, Cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, a fi m de, 
nos termos da Cláusula Décima Segunda do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários – CRI da 183ª Série 
da 2ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) A declaração, 
ou não, de vencimento antecipado das CCB e, por consequência do CRI, em razão: (i) do descumprimento do prazo 
previsto na cláusula 1.3.1 do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia sob Condição 
Suspensiva e Outras Avenças (“Alienação Fiduciária de Ações”); e (ii) da inadimplência pecuniária ocasionada 
pelo não pagamento da parcela de juros remuneratórios das CCB devida pela OR Empreendimentos Imobiliários e 
Participações S.A. (“Devedora”) em 18 de dezembro de 2019 e consequente não pagamento da parcela de juros 
remuneratórios aos titulares dos CRI em 20 de dezembro de 2019, conforme previsto no item 2 do Anexo XXI 
do Termo de Securitização. Em relação ao item (i) dessa matéria, a devedora informou que pretende apresentar 
proposta para pré-pagamento do CRI que será levada à aprovação dos investidores em Assembleia tão logo 
seja formalizada; (b) Medidas a serem tomadas em razão do descumprimento do prazo aprovado no item 7.3 
da Assembleia Geral de Titulares dos CRI realizada em 22 de maio de 2019, às 10:00h, para a formalização dos 
aditamentos aos documentos da Emissão; (c) Em caso de não declaração do vencimento antecipado das CCB e 
consequentemente do CRI, aprovar a dispensa ou a concessão de prazo adicional a ser defi nido na AGE, para: (i) 
apresentação à Securitizadora do termo de liberação da Alienação Fiduciária Existente, devidamente registrado no 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos da cidade do Rio de Janeiro e Estado do Rio de Janeiro, acompanhado 
de cópia do livro de registro de ações da Devedora indicando o cancelamento da Alienação Fiduciária Existente 
(“Condição Suspensiva”), conforme cláusula 1.3 da Alienação Fiduciária de Ações; e (ii) concessão de prazo 
adicional para constituição da Cessão Fiduciária dos recebíveis da Jardim do Mar Empreendimento Imobiliário 
Ltda. (“JARDIM DO MAR”) na Emissão, que terá como condição suspensiva o pagamento do plano empresário 
com o Banco Safra (“Ônus”), de modo que a Cessão Fiduciária seja subordinada ao pagamento das despesas 
ordinárias da SPE (IPTU, condomínio, etc) (“Despesas ordinárias”), as quais deverão ser indicadas nos balancetes 
mensais que serão apresentados à Emissora e aos detentores do CRI mensalmente (“Cessão Fiduciária” e “Nova 
Garantia”, respectivamente); (d) Autorização para o Agente Fiduciário e para a Emissora celebrarem os aditamentos 
necessários aos documentos da Emissão para contemplar eventuais ajustes decorrentes das decisões mencionadas 
acima, bem como, a realizarem todos os procedimentos necessários para a correta formalização. Nos termos do 
artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRI poderão se fazer representar na AGE por procuração, emitida por 
instrumento público ou particular, com fi rma reconhecida, acompanhado de cópia de documento de identidade do 
outorgado. Preferencialmente, os instrumentos de mandato com poderes para a representação na AGE 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 AGE. Cópia da documentação poderá 
ser encaminhada por correio eletrônico para o seguinte endereço: juridico@cibrasec.com.br e para o Agente 
Fiduciário: assembleias@pentagonotrustee.com.br. A AGE será instalada em primeira convocação, nos termos da 
cláusula 12.3 do Termo de Securitização, mediante a presença do(s) Titular(es) que representem pelo menos 75% 
(setenta e cinco por cento) dos CRI em circulação, e em segunda convocação, conforme edital que vier a ser 
oportunamente publicado, com qualquer número do(s) Titular(es) presentes, sendo válidas as deliberações tomadas 
por titulares dos CRI que representem 50% (cinquenta por cento) mais 1, conforme cláusula 12.9 do Termo de 
Securitização. 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, 21 de dezembro de 2019. CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

Anpiel Empreendimentos e Participações S/A.
(em fase de organização)

Assembléia Geral de Constituição
1. Data, hora e local: Ao 21/01/2019, às 14h00, na sede social da Companhia. 2. Presença: A totalidade dos subscritores 
do capital social inicial. 3. Mesa: Presidente, Marcelo Duarte; Secretária, Natali Oliveira Duarte. 4. Convocação: Dispensada 
a convocação prévia. 5. Deliberações: 5.1. Aprovar a constituição de uma sociedade anônima sob a denominação de 
Anpiel Empreendimentos e Participações S/A., com sede e foro na Rua Fernando de Albuquerque, nº 31 – conjunto 72, 
São Paulo-SP. 5.2. Aprovar o capital social inicial de R$ 1.200,00, representado por 1.200 ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, totalmente subscritas neste ato. O Capital está integrali-
zado em 10%, tendo sido constatada a realização em dinheiro de R$ 120,00 depositados em conta vinculada no Banco 
do Brasil S/A.. 5.3. Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia, cuja redação consolidada constitui o anexo nº 02 
anexo desta Assembléia de Constituição, dando-se assim por efetivamente constituída a Anpiel Empreendimentos e 
Participações S/A., em razão do cumprimento de todas as formalidades legais. 5.4. Eleger o Sr. Marcelo Duarte, RG n° 
06.584.368-2 IFP/RJ e CPF/MF n° 688.187.187-20, para o cargo de Diretor Presidente e a Sra. Natali Oliveira Duarte, RG 
nº 35.448.840-5 SSP/SP e CPF/MF nº 362.364.308-45, para o cargo de Diretor sem designação específica, ambos com 
mandato de 2 anos, os quais declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam 
de exercer atividade mercantil. 5.5. Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria em até R$ 6.500,00. 5.6. 
Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia na forma sumária. 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 21/01/2019. Assinaturas: Mesa: Marcelo Duarte, 
Presidente; Natali Oliveira Duarte, Secretária. Visto do Advogado – Cecilia Maria dos Santos Nogueira - OAB/SP nº 113.429. 
JUCESP – Registrado sob o NIRE nº 35.300.531.086 em 05/02/2019. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Prajabhyah Empreendimentos e Participações S/A.
(em fase de organização)

Ata de Assembléia Geral de Constituição
1. Data, hora e local: Ao 21/01/2019, às 14:00 horas, na sede social da Companhia. 2. Presença: A totalidade dos subs-
critores do capital social inicial da Companhia em organização, devidamente qualificados nos Boletins de Subscrição, a 
saber, Marcelo Duarte e Natali Oliveira Duarte. 3. Mesa: Presidente: Marcelo Duarte. Secretária: Natali Oliveira Duarte. 4. 
Convocação: Dispensada a convocação prévia. 5. Deliberações: 5.1. Aprovar a constituição de uma sociedade anônima 
sob a denominação de Prajabhyah Empreendimentos e Participações S/A.. 5.2. Aprovar o capital social inicial de 
R$ 1.200,00, representado por 1.200 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 
cada uma, totalmente subscritas neste ato. O Capital está integralizado em 10%, tendo sido constatada a realização em 
dinheiro de R$ 120,00 depositados em conta vinculada no Banco do Brasil S/A.. 5.3. Aprovar o projeto de Estatuto Social 
da Companhia, dando-se assim por efetivamente constituída a Prajabhyah Empreendimentos e Participações S/A., em 
razão do cumprimento de todas as formalidades legais. 5.4. Eleger o Sr. Marcelo Duarte, RG nº 06.584.368-2 IFP/RJ e 
CPF/MF nº 688.187.187-20, para o cargo de Diretor Presidente e a Sra. Natali Oliveira Duarte, RG nº 35.448.840-5 SSP/
SP e do CPF/MF nº 362.364.308-45, para o cargo de Diretor sem designação específica,ambos com mandato de 2 anos, 
os quais declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade 
mercantil. 5.5. Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria em até R$ 6.500,00. 5.6. Autorizar a lavratura 
da ata a que se refere esta Assembléia na forma sumária. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 21/01/2019. Assinaturas: Marcelo Duarte, Presidente; Natali Oliveira 
Duarte, Secretária. Visto do Advogado: Cecilia Maria dos Santos Nogueira – OAB/SP nº 113.429. JUCESP – Registrado sob 
o NIRE 35.300.531.230 em 08/02/2019. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Vega Engenharia Ambiental S.A.
CNPJ nº 01.832.326/0001-48 - NIRE 35.300.149.939

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31.10.2019
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 31.10.2019, às 9h00, na sede da Companhia, na Cidade de São Paulo/SP, na 
Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala 2, Jaguaré, CEP 05348-000. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a 
publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme 
assinaturas no Livro de Presença. 3. Mesa: Presidente: Celso Pedroso; Secretária: Sr. Célia Maria Bucchianeri Francini 
Vasconcellos, consoante artigo 10º do Estatuto Social da Companhia. 4. Deliberações: Preliminarmente, foi aprovada a 
lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do Artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. A única acionista detentora da 
totalidade do capital deliberou, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 4.1. Aprovar o Protocolo e Justifi cação de Cisão Parcial 
de Vega Engenharia Ambiental S.A., com Versão do Acervo Cindido para Empresa de Participações em Projetos de 
Saneamento Ltda. (“Protocolo”), fi rmado nesta data entre os administradores da Companhia e da Empresa de Participações 
em Projetos de Saneamento Ltda., com sede em São Paulo/SP, na Avenida Gonçalo Madeira, 300, sala 02, Bairro Jaguaré, CEP 
05348-000, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.235.425.019, CNPJ nº 32.390.568/0001-52 
(“EPPS”). Referido Protocolo estabelece os termos e condições da cisão parcial da Companhia e incorporação da parcela 
cindida pela EPPS (“Parcela Cindida”) e passa a integrar esta ata como seu Anexo A. 4.2. Ratifi car a nomeação de (a) José 
Maria Queiroz Pereira, brasileiro, casado, contador, registrado no CRC nº 1MG056432/T-0, CPF nº 437.174.466-49; (b) Giliard 
João da Silva, brasileiro, casado, contador, registrado no CRC nº 1SP-269618/O-0, CPF nº 054.657.544-78, e (c) Patricia 
Ferriani Gomes, brasileira, solteira, contadora, registrada no CRC nº 1SP273323/O-0 e CPF nº 302.643.518-00, todos 
residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com endereço profi ssional na Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, 1º andar, 
Jaguaré, CEP 05348-000 (“Avaliadores”). Os Avaliadores elaboraram o Laudo de Avaliação da Parcela Cindida a ser vertida 
à EPPS, a valor contábil na data base de 30.09.2019, com estrita observância dos critérios contábeis e legislação societária 
atualmente em vigor (“Laudo de Avaliação”), utilizando para tanto o balanço especial da Companhia levantado naquela 
mesma data. 4.3. Aprovar o Laudo de Avaliação apresentado pelos Avaliadores, que integrou o Protocolo como seu Anexo 
III. 4.4. Aprovar a cisão parcial da Companhia e a incorporação da Parcela Cindida por EPPS, nos termos do Protocolo, com a 
consequente redução do capital da Companhia, no montante R$ 1.000,00, exato valor do patrimônio líquido da Parcela 
Cindida, passando o capital dos atuais R$ 28.822.895,00, dividido em 28.822.895 ações ordinárias, nominativas, com valor 
nominal de R$ 1,00 cada, para R$ 28.821.895,00, dividido em 28.821.895 ações ordinárias, nominativas, com valor nominal 
de R$ 1,00 cada, todas detidas por sua única acionista, Solví Participações S.A.. 4.5. Em razão da deliberação acima, alterar 
o caput do Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar conforme segue: “Artigo 5º – O capital social, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$ 28.821.895,00, dividido em 28.821.895 ações ordinárias, nominativas, com valor nominal 
de R$ 1,00 cada.” 4.6. Em consequência da cisão parcial ora aprovada, condicionada tão somente à aprovação pelas sócias 
da EPPS, todos os direitos e obrigações referentes à Parcela Cindida serão considerados como sendo, conforme aplicável, da 
EPPS a partir desta data. 4.7. Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação 
da cisão parcial ora aprovada, podendo representar a Companhia para a formalização da operação em questão, bem como 
efetuar todos os registros, transcrições, averbações ou comunicações que se fi zerem necessários para aperfeiçoar a cisão 
parcial aprovada. 5. Encerramento e Assinatura da Ata: Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada 
a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 31.10.2019. 
Mesa: Celso Pedroso - Presidente, Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos - Secretária. Acionista: Solví 
Participações S.A.. Celso Pedroso - Diretor Presidente, Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos - Diretora 
Financeira e Riscos. JUCESP nº 622.777/19-1 em 05.12.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Essencis Soluções Ambientais S.A. - CNPJ/ME nº 40.263.170/0001-83 - NIRE nº 35.300.371.780
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 08.11.2019

Data, hora, local: 08.11.2019, 10hs, na sede, Avenida Gonçalo Madeira, 400, Galpão Fundos, São Paulo/SP. Presen-
ça: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sra. Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcelos, Secretário: Sr. Ciro 
Cambi Gouveia. Deliberações aprovadas: (i) a constituição, pela Companhia, do penhor sobre (a) 382.491 quotas 
de titularidade da Companhia e de emissão da Ecotottal Sistemas de Gestão Ltda. (“Ecotottal” e “Quotas”, respec-
tivamente), em favor do Banco Original S.A. (“Original”), por meio do “Instrumento Particular de Penhor de Quotas em 
Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia e a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais 
S.A. (“GRI Koleta” e, quando em conjunto com a Companhia, “Quotistas”), na qualidade de devedoras e outorgan-
tes da garantia pignoratícia, o Original, na qualidade de credor e outorgado da garantia pignoratícia, e, ainda, na quali-
dade de interveniente anuente, a Ecotottal (“Penhor Original” e “Contrato de Penhor Original”, respectivamen-
te), em garantia do integral e pontual cumprimento das obrigações assumidas pela sua controladora Solví Participações 
S.A. (“Solví”), no âmbito de determinados contratos de prestação de garantia celebrados entre a Solví e o Original 
(“CPGs Original” e “Obrigações Garantidas Original”, respectivamente); e (b) 3.762.409 Quotas em favor do 
Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”), do Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”) e do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander” 
e, quando em conjunto com o Itaú e o Bradesco, “Sindicato”), por meio do “Instrumento Particular de Penhor de Quo-
tas em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre as Quotistas, na qualidade de devedoras e outorgantes da ga-
rantia pignoratícia, o Sindicato, na qualidade de credores e outorgados da garantia pignoratícia, e, ainda, na qualidade 
de interveniente anuente, a Ecotottal (“Penhor Sindicato” e “Contrato de Penhor Sindicato”, respectivamente), 
em garantia do integral e pontual cumprimento das obrigações assumidas pela Solví no âmbito de determinados con-
tratos de prestação de fi ança individuais celebrados entre a Solví e o Sindicato (“CPGs Sindicato” e “Obrigações 
Garantidas Sindicato”, respectivamente); (ii) autorizar a administração da Companhia a praticar quaisquer atos e 
celebrar quaisquer documentos necessários à constituição do Penhor Original e do Penhor Sindicato, incluindo, mas não 
se limitando, à celebração do Contrato de Penhor Original e do Contrato de Penhor Sindicato, bem como eventuais ter-
mos de liberação de garantias, aditamentos e procurações; e (iii) autorizar a representação da Companhia, no âmbito 
da constituição do Penhor Original e do Penhor Sindicato, incluindo eventuais termos de liberação de garantias, adita-
mentos e procurações, preferencialmente por dois Diretores, em conjunto, ou alternativamente (a) por um Diretor em 
conjunto com um procurador; ou, ainda, (b) por dois procuradores, em conjunto. Encerramento: Nada mais, lavrou-se 
a ata. São Paulo, 08.11.2019. Acionista: Solví Participações S.A. (por Patrícia Bicudo Barbosa e Lucas Quintas Radel). JU-
CESP nº 611.435/19-6 em 28.11.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Inger do Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda. - CNPJ nº 10.328.941/0001-02
Edital de Convocação - Reunião de Sócios

A Empresa por sua sócia Inger S.A, convoca seus Sócios para a Reunião de Sócios, na sede social, no dia 30.12.2019, 
às 10 horas em 1ª chamada, e às 10h30min em 2ª chamada, com a fi nalidade de deliberar sobre: i) destituição do Va-
lério Malerba Gabrielli, do cargo de administrador da Sociedade; ii) indicação, eleição e nomeação de novo adminis-
trador; iii) alteração das regras de convocação para reunião de sócios; iv) alteração das regras de destituição de ad-
ministrador; e v) alteração e consolidação do contrato social. Inger do Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda - Por 
sua sócia Inger S.A representada por seu procurador Luciano Viana da Silva.

QGP Química Geral S/A
CNPJ/MF nº 01.272.356/0001-47 – NIRE 35.300.535.073

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de agosto de 2019
1. Local, data e hora: Realizada na sede social, na Estrada João Hermano Pessin, KM 5,5, Laranjal Paulista-SP, no dia 
30/08/2019, às 10h00. 2. Presenças e convocação: Dispensada, face a presença da totalidade do capital social. 3. Mesa: 
Silvestre Custódio Neto – Presidente; Jeferson Leandro Furtado – Secretário. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre: 4.1. Redução 
do capital social da Companhia, atualmente de R$19.093.604,00, para R$16.533.633,16, operando-se a correspondente 
redução, no valor de R$2.559.970,84, com o cancelamento de 2.208.223 ações, ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
de titularidade de ambos os acionistas, na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia, 
mediante a restituição de R$2.559.970,84 aos acionistas; e 4.2. Alteração do Artigo 6º do Estatuto Social, caso aprovada a 
matéria mencionada em 4.1., acima. 5. Deliberações: A Assembleia Geral, por unanimidade: 5.1. Aprovou, por julgar que 
o capital social excede às necessidades da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, a redução do capital 
social, totalmente integralizado, atualmente de R$19.093.604,00, para R$16.533.633,16, operando-se a correspondente 
redução, no valor de R$2.559.970,84, com o cancelamento de 2.208.223 ações, ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
de titularidade de ambos os acionistas, na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia. A 
redução ora mencionada implicará na restituição de R$2.559.970,84 aos acionistas, na proporção de sua participação no 
capital social, pagáveis a partir da data da efetivação da redução, nos termos do item 5.4., abaixo. 5.2. Em decorrência da 
deliberação anterior, aprovou, também por unanimidade, a alteração da redação do caput do artigo 6º do Estatuto Social, que 
passará a vigorar com a seguinte redação: “ Artigo 6º. O capital social da Companhia é de R$16.533.633,16, totalmente 
subscrito e integralizado, dividido em 16.885.381 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. 5.3. Determinou 
que a presente ata seja publicada nos jornais de praxe, para os efeitos do artigo 174 da Lei nº 6.404/1976. 5.4. Consignou 
que a redução de capital somente será efetivada após decorrido o prazo legal de 60 dias para a manifestação dos credores 
quirografários, contado das publicações exigidas por lei, nos termos do artigo 174 da Lei 6.404/1976. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Assinaturas: Mesa: Silvestre Custódio 
Neto – Presidente; Jeferson Leandro Furtado – Secretário. Acionistas: SFG – Participações em Negócios, Administração, 
Planejamento e Gestão Empresarial Ltda. por Silvestre Custódio Neto e José Henrique Santanna Bertin; José Henrique 
Santanna Bertin. Diretores Presentes: Silvestre Custódio Neto e Jeferson Leandro Furtado.
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COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES 
EM CONCESSÕES

CNPJ/MF nº 09.367.702/0001-82 - NIRE nº 35.300.352.858
COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO

DE 2019 - ÀS 11h00
CERTIDÃO: Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
- JUCESP - Certifi co o registro na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo sob nº 644.423/19-5 em 
18/12/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES 
EM CONCESSÕES

CNPJ/MF nº 09.367.702/0001-82 - NIRE 35.300.352.858
Companhia Fechada

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE 

DEZEMBRO DE 2019 - ÀS 10h00
CERTIDÃO: Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
- JUCESP - Certifi co o registro na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo sob nº 644.424/19-9 em 18/12/2019. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Notas Explicativas da Administração
Contexto operacional: A Companhia tem como objeto social importação, 
exportação e distribuição de produtos de embalagens; e a participação em 
outras sociedades e empreendimentos como sócia, acionista ou membro de 
consórcio. Base de Preparação: As demonstrações financeiras foram ela-
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 
abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
A Companhia definiu que sua moeda funcional é o Real. Principais práti-

Balanço Patrimonial - Ativo 2018 2017
Circulante 28.218 209
Caixa e equivalentes de caixa 29 190
Impostos a recuperar 16 19
Dividendos a receber 28.173 -
Não circulante 373.844 323.019
Investimentos 373.844 323.019
Total do Ativo 402.062 323.228

Balanço Patrimonial - Passivo 2018 2017
Circulante 377.765 299.046
Dividendos a pagar 377.765 299.046
Não circulante 496 380
Provisão para contingências 496 380
Patrimônio líquido 23.801 23.801
Capital social 19.823 19.823
Reserva de capital 3.978 3.978
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 402.062 323.228

Demonstrações do Resultado 2018 2017
Receitas e despesas operacionais
Administrativas e gerais (1) (156)
Outras receitas líquidas 255.840 236.282
Lucro (prejuízo) operacional 255.840 236.126
Receitas e despesas financeiras 1 16
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 255.840 236.142
IRPJ e CSLL do exercício - -
Lucro líquido do exercício 255.840 236.142
Lucro líquido (prejuízo) por ação – R$ (12,91) (11,91)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital 
social

Reserva 
de capital

Prejuízos 
acumulados Total

Em 1º/01/2017 19.823 3.978 - 23.801
Aumento / Redução de capital
Lucro líquido do exercício - - 236.142 236.142
Dividendos distribuídos - - (236.142) (236.142)
Em 31/12/2017 19.823 3.978 - 23.801
Aumento / Redução de capital
Lucro líquido do exercício - - 255.840 255.840
Dividendos distribuídos - - (255.840) (255.840)
Em 31/12/2018 19.823 3.978 - 23.801

Demonstração de Fluxo de Caixa
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro antes do IR e da CS (255.840) (236.142)
Ajustes por: Provisão para contingências 116 (215)
Variações no capital circulante:
Impostos a recuperar 3 (2)
Outros passivos (279) 74
Caixa líquido proveniente das atividades
  operacionais (256.001) (236.285)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos pagos 255.840 236.142
Caixa líquido usado nas atividades de
  financiamentos 255.840 236.142
Aumento (redução) de caixa e equivalentes 
  de caixa, líquidos (161) (143)
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 190 332
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 29 190

CROWN BRASIL HOLDING LTDA.
CNPJ 00.504.284/0001-53

Demonstrações Financeiras findas em 31/12/2018 - Em MR$
Relatório da Diretoria - Prezados acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço 
Patrimonial e as Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017. Cabreúva - SP, 31.12.2018. A Diretoria.

Diretoria: Wilmar Arinelli Júnior – Diretor Geral
Altair Rui Frulane de Souza – Diretor Geral Adjunto

Ricardo Galvão Pontes – Contador – CRC 1SP269965/O-6

cas contábeis a) O resultado é apurado em conformidade com o regime de 
competência; b) Os investimentos em controladas são avaliados pelo méto-
do de equivalência patrimonial; c) Os passivos circulantes e não circulantes 

são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias
e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Capital social: 
Está dividido em 19.823.622 quotas, distribuídas em Crown Americas,
LLC: 15.790.251 quotas, Foreing Manufacture’s Finance Corporation:
69 quotas, Crown Cork & Seal Company, Inc.: 4.033.302 quotas. 

Lucro das estatais
federais até setembro
cresce 70%, revela

relatório
As cinco principais estatais federais que se sustentam com re-

ceitas próprias – Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Eco-
nômica Federal e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) – lucraram R$ 85,2 bilhões de janeiro a setembro
deste ano. O valor é 70% maior que os R$ 50,2 bilhões de lucro
registrados no mesmo período de 2018.

O número foi divulgado na sexta-feira (20) pelo Ministério da
Economia, que publicou a 12ª edição do Boletim das Estatais Fede-
rais. O lucro acumulado nos nove primeiros meses do ano supera o
lucro total de R$ 71,9 bilhões dessas estatais em todo o ano passa-
do. As cinco empresas concentram 96% dos ativos do governo
federal em empresas públicas.

De acordo com o Ministério da Economia, a reestruturação das
estatais, por meio de programas de demissão voluntária, redução de
endividamento e corte de gastos, contribuiu para o aumento do
lucro das empresas públicas.

A redução de gastos, no entanto, afetou os investimentos (obras
e compra de equipamentos). De acordo com o relatório, as cinco
principais estatais federais investiram R$ 31,9 bilhões até setembro.
Isso representa uma execução de 26,4% do orçamento aprovado
para este ano de R$ 120,8 bilhões de investimentos das estatais.
Nos nove primeiros meses de 2018, essas empresas tinham investi-
do R$ 58,6 bilhões, o equivalente a 44,6% do valor aprovado.

Segundo o Ministério da Economia, a queda nos investimentos
pode ser explicada como um retorno à normalidade. De acordo com
a pasta, as empresas públicas foram usadas por muitos anos para
investimentos em projetos de qualidade duvidosa. Com a
reestruturação das empresas, o governo está se concentrando em
projetos viáveis e com retorno garantido.

Endividamento
O relatório aponta a redução do endividamento das estatais

federais. Em setembro deste ano, a dívida das cinco principais em-
presas públicas estava em R$ 325 bilhões, contra R$ 544 bilhões no
fim de 2015.

O maior lucro das estatais aumentou o pagamento de dividen-
dos e de juros sobre capital próprio (JCP) à União. Segundo o rela-
tório, as cinco principais estatais federais deverão encerrar o ano
tendo repassado R$ 20,8 bilhões ao Tesouro Nacional. Esse será o
maior valor pago em dividendos e JCP desde 2012, quando a receita
de dividendos atingiu R$ 27,8 bilhões.

Os dividendos são a parcela dos lucros que as empresas distri-
buem aos acionistas. No caso das estatais federais, como o Tesou-
ro Nacional é o principal acionista, cabe a ele receber a maior parte
dos dividendos.

Em agosto, o governo mudou a política de distribuição de divi-
dendos das estatais. Os bancos públicos passaram a recolher os
dividendos no próprio ano, baseados no lucro do primeiro semes-
tre. Segundo o Tesouro, a mudança não representa uma antecipa-
ção porque a política se tornará permanente. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO DIGITAL Nº 0007208-41.2019.8.26.0011. A MM. Juíza 
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa Bannitz Baccala da 
Rocha, na forma da Lei, etc, FAZ SABER a KG ESTAMPARIA, FERRAMENTARIA, USINAGEM E MONTAGEM LTDA, 
CNPJ nº 59.107.797/0001-73, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Eletropaulo 
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, para que efetue o pagamento do valor da condenação, no importe de  
R$ 523.319,88 (setembro/2019). Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua 

a data do efetivo pagamento ou apresente bens a penhora, sob pena de, não o fazendo, ser ele acrescido de multa de 

bens para garantia da execução. Fica a parte devedora advertida de que, decorrido sem pagamento aquele prazo, terá 
início o prazo de quinze dias para, independentemente de penhora e de nova intimação, oferecer impugnação. Será o 

B 20 e 21/12

CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.
CNPJ/MF Nº. 09.387.725/0001-59 - NIRE Nº. 35.300.352.912 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2019.
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 26 de novembro de 2019, às 08h00, na sede da Companhia, localizada na Avenida 
Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, nº. 690, 1º andar, sala 11, Condomínio Empresarial Business Center Tamboré, Bairro 
do Tamboré, CEP 06460-040, Barueri/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da 
Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital 
social, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. 
CONVOCAÇÃO: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento das acionistas 
detentoras da totalidade do capital social, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: 
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Fábio Russo Corrêa e a Sra. Ana Luiza Borges Martins, como secretária. 5. 
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a redução de capital Social da Companhia para a absorção dos prejuízos 
acumulados; (ii) a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, uma vez aprovado o item (i) acima; e (iii) 
a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: As Acionistas detentoras da totalidade do 
capital social da Companhia, após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a 
forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Aprovar, nos termos do artigo 173 da LSA, a 
redução de capital social da Companhia de R$1.040.700.000,00 (um bilhão, quarenta milhões, e setecentos mil reais) 
para R$560.571.598,00 (quinhentos e sessenta milhões, quinhentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e oito 
reais), confi gurando uma redução no valor de R$480.128.402,00 (quatrocentos e oitenta milhões, cento e vinte e oito 
mil, quatrocentos e dois reais), com o cancelamento de 480.128.402 (quatrocentos e oitenta milhões, cento e vinte e 
oito mil, quatrocentas e duas) ações, sendo 240.064.201 (duzentos e quarenta milhões, sessenta e quatro mil, duzentas 
e uma) ações ordinárias e 240.064.201 (duzentos e quarenta milhões, sessenta e quatro mil, duzentas e uma) ações 
preferenciais, proporcionalmente a participação das acionistas no capital social da Companhia, para absorção de 
prejuízos acumulados, conforme balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2018; 6.3. Consignar que: (i) em razão da 
redução a ser realizada com a absorção de prejuízos acumulados pela Companhia, não haverá a restituição de capital 
às Acionistas; (ii) o percentual de participação acionária fi ca mantido em: Infra SP Participações e Concessões S.A. 
99,0391% e Encalso Construções Ltda. 0,9609%; e (iii) o Conselho Fiscal não foi instalado no presente exercício, não 
havendo, portanto, parecer quanto a redução deliberada, conforme artigo 173 §1º da LSA. 6.4. Em razão da deliberação 
constante no item 6.2 acima, aprovar a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar 
com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capital social da Companhia, subscrito e totalmente integralizado em moeda 
corrente, é de R$ 560.571.598,00 (quinhentos e sessenta milhões, quinhentos e setenta e um mil, quinhentos e 
noventa e oito reais), divididos em 560.571.598 (quinhentos e sessenta milhões, quinhentas e setenta e um mil, 
quinhentas e noventa e oito) ações nominativas e sem valor nominal, sendo 280.285.799 (duzentos e oitenta milhões, 
duzentas e oitenta e cinco mil, setecentas e noventa e nove) ações ordinárias e 280.285.799 (duzentos e oitenta 
milhões, duzentas e oitenta e cinco mil, setecentas e noventa e nove) ações preferenciais.” 6.5. Permanecer inalterado 
os demais dispositivos estatutários não alterados na presente assembleia; 6.6. Aprovar a consolidação do Estatuto 
Social da Companhia, de acordo com as alterações aprovadas nesta assembleia, conforme constante do ANEXO I, 
tendo uma via levada a registro perante a Junta Comercial competente, será dispensada a sua publicação na íntegra; 
e 6.7. A redução de capital social deliberado nesta Assembleia e as consequentes alterações estatutárias, bem como a 
consolidação estatutária tornam-se efi cazes na presente data, em razão da aprovação prévia concedida pela ARTESP 
– Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, por meio da Deliberação 
de 21/11/2019, publicada no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo em 23/11/2019. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos 
membros da mesa e por suas Acionistas. Barueri/SP, 26 de novembro de 2019. Assinaturas: Fábio Russo Corrêa, 
Presidente da Mesa e Ana Luiza Borges Martins, Secretária. Acionistas: (1) Infra SP Participações e Concessões S.A., 
representada pelo Sr. Fábio Russo Corrêa; e (2) Encalso Construções Ltda., Srs. Marco Aurélio Eugênio Damha e Mário 
Múcio Eugênio Damha. Certifi co que a presente é cópia fi el do original, lavrado no livro de Registro de Atas de 
Assembleias Gerais nº. 03 às folhas 02 a 11. Fábio Russo Corrêa - Presidente da Mesa, Ana Luiza Borges Martins - 
Secretária. JUCESP nº 635.934/19-0 em 16.12.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 26/12/2019 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:B50873 - CONTRATO: 1026841138736 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: ALAMEDA SUBTENENTE-AVIADOR FRANCISCO HIERRO,
360, APARTAMENTO 23, BLOCO B , PARQUE NOVO MUNDO, SÃO PAULO - SP,
CEP: 02187-040
EDGARD DE OLIVEIRA ROSA , BRASILEIRO, COMERCIANTE , CPF: 996.249.158-
49, CI: 10334396 SSP/SP CASADO(a)COM ROSE MARY HENRIQUE SCALZONI
ROSA , BRASILEIRA, DO LAR, CPF 041.226.628-85 CI: 117675751 SSP/SP

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

26 - 27 - 28/12/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Cooperados da Ligue Táxi – Cooperativa de
Trabalho dos Taxistas Autônomos de São Paulo, situada à Rua
Silveira Rodrigues, 176 – Bairro Siciliano – São Paulo/SP, CNPJ nº
21.310.199/0001-24, convocados a participarem da Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 11/01/2020, no Sest Senat  situado
à Rua Tuiuti, 09 - Parque Novo Mundo - São Paulo - SP, com a primeira
chamada as 08h00, segunda chamada as 09h00 e terceira chamada as
10h00, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Assembleia
Geral Extraordinária Pauta de julgamento do recurso em matéria
disciplinar de J. R. S. do processo nº PDS - 136/445/DEZ19. São
Paulo, 21 de dezembro de 2019

Ligue Taxi Cooperativa
Rodinei Machado Lessa - Diretor-Presidente

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: 945.084.298-
15. 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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VIGOR ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97 - NIRE 35.300.391.047

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Vigor Alimentos S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que 
será realizada no dia 02 de janeiro de 2020, em primeira convocação às 11h00m e em segunda às 11h30m, na sede social da Companhia, 
situada na Rua Joaquim Carlos, n° 396, 1º andar, Brás, CEP 03019-900, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) deliberar 
sobre a renúncia do Sr. Gilberto Meirelles Xandó Baptista do cargo de Diretor Presidente da Companhia ; (ii) deliberar sobre a eleição 
do Sr. Luis Henrique Gennari para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; (iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e 
(iv) outros assuntos de interesse dos acionistas presentes e da Companhia.

Antonio Suarez Lara - Presidente do Conselho de Administração. A Administração da Vigor Alimentos S.A.

CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.
CNPJ/MF Nº. 09.387.725/0001-59 - NIRE Nº. 35.300.352.912 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 27 de novembro de 2019, às 08h00, na sede da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, nº. 690, 1º andar, sala 11, Condomínio Em-
presarial Business Center Tamboré, Bairro do Tamboré, CEP 06460-040, Barueri/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas as 
formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionis-
tas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Livro 
Registro de Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensa-
dos pelo comparecimento das acionistas detentoras da totalidade do capital social, conforme permitido pelo parágra-
fo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Fábio Russo Corrêa e a Sra. Ana Luiza 
Borges Martins, como secretária. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) o aumento do capital Social da Companhia, 
no valor de R$ 742.862.040,00 (setecentos e quarenta e dois milhões, oitocentos e sessenta e dois mil e quarenta 
reais); (ii) o aumento do limite do capital autorizado da Companhia; (iii) a alteração dos artigos 4º e 6º do Estatuto 
Social da Companhia, uma vez aprovado os itens (i) e (ii) acima; e (iv) a consolidação do Estatuto Social da Compa-
nhia. 6. DELIBERAÇÕES: As Acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, após debates e dis-
cussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, pa-
rágrafo 1º, da LSA; 6.2. Aprovar o aumento de capital social da Companhia, no valor de R$742.862.040,00 (setecen-
tos e quarenta e dois milhões, oitocentos e sessenta e dois mil e quarenta reais), com a emissão de 742.862.040 (se-
tecentos e quarenta e dois milhões, oitocentas e sessenta e duas mil e quarenta) novas ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, pelo preço de emissão por ação de R$ 1,00 (um real), a serem totalmente subscritas e integrali-
zadas por sua única acionista, a Infra SP Participações e Concessões S.A. (“Infra SP”), conforme boletim de subscrição 
anexo à presente ata (ANEXO I), sendo 371.431.020 (trezentos e setenta e um milhões, quatrocentas e trinta e uma 
mil e vinte) novas ações ordinárias e 371.431.020 (trezentos e setenta e um milhões, quatrocentas e trinta e uma mil 
e vinte) novas ações preferenciais, mediante a capitalização de créditos oriundos de Adiantamentos para Futuro Au-
mento de Capital Social (“AFACs”), concedidos em 13/04/2017, 03/05/2017 e 27/04/2018, por sua antiga acionista, a 
CCR S.A. (“CCR”) que, por sua vez, transferiu referidos AFACs para a nova acionista da Companhia, a Infra SP, empre-
sa controlada diretamente pela CCR, conforme condições da reorganização societária realizada em 29/10/2019. Ainda, 
sua outra acionista, a Encalso Construções Ltda. (“Encalso”), em 11/04/2017, 03/05/2017 e 19/04/2018, manifestou 
sua falta de interesse em realizar a subscrição e integralização de capital correspondente ao seu percentual de partici-
pação na Companhia, passando o capital social da Companhia a ser de R$1.303.433.638,00 (um bilhão, trezentos e 
três milhões, quatrocentos e trinta e três mil e seiscentos e trinta e oito reais), divididos em 1.303.433.638 (um bilhão, 
trezentos e três milhões, quatrocentas e trinta e três mil, seiscentas e trinta e oito) ações nominativas e sem valor no-
minal, sendo 651.716.819 (seiscentos e cinquenta e um milhões, setecentas e dezesseis mil, oitocentas e dezenove) 
ações ordinárias e 651.716.819 (seiscentos e cinquenta e um milhões, setecentas e dezesseis mil, oitocentas e dezeno-
ve) ações preferenciais. Em decorrência do aumento de capital social ora deliberado, as acionistas fazem constar que 
o percentual de sua participação na Companhia, a partir da referida data, passará a ser de: Infra SP 99,5867% e Encal-
so 0,4133%.  6.3. Aprovar o aumento do limite do capital autorizado da Companhia para até R$1.500.000.000,00 (um 
bilhão e quinhentos mil reais), de forma que o capital social da Companhia possa a ser aumentado até este limite sem 
alteração estatutária. 6.4. Em razão das deliberações constantes nos itens 6.2 e 6.3 acima, aprovar a alteração dos ar-
tigos 4º e 6º do Estatuto Social da Companhia, que passarão a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capital 
social da Companhia, subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente, é de R$ 1.303.433.638,00 (um bilhão, 
trezentos e três milhões, quatrocentos e trinta e três mil e seiscentos e trinta e oito reais), divididos em 1.303.433.638 
(um bilhão, trezentos e três milhões, quatrocentas e trinta e três mil e seiscentas e trinta e oito) ações nominativas e 
sem valor nominal, 651.716.819 (seiscentos e cinquenta e um milhões, setecentas e dezesseis mil, oitocentas e deze-
nove) ações ordinárias e 651.716.819 (seiscentos e cinquenta e um milhões, setecentas e dezesseis mil, oitocentas e 
dezenove) ações preferenciais.” Artigo 6º. O capital social da Companhia poderá ser aumentado até o montante de 
R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), independentemente de reforma estatutária, median-
te deliberação do Conselho de Administração, que fi xará a quantidade e o preço de emissão e as demais condições da 
respectiva subscrição e integralização. “ 6.5. Permanecer inalterado os demais dispositivos estatutários não alterados 
na presente assembleia; 6.6. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de acordo com as alterações 
aprovadas nesta assembleia, conforme constante do ANEXO II, tendo uma via levada a registro perante a Junta Co-
mercial competente, será dispensada a sua publicação na íntegra; e 6.7. O aumento de capital social deliberado nes-
ta Assembleia e as consequentes alterações estatutárias, bem como a consolidação estatutária tornam-se efi cazes na 
presente data, em razão da aprovação prévia concedida pela ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Dele-
gados de Transporte do Estado de São Paulo, por meio da Deliberação do Conselho Diretor da ARTESP de 21/11/2019, 
publicada no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo em 23/11/2019. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tra-
tar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da 
mesa e por suas Acionistas. Barueri/SP, 27 de novembro de 2019. Assinaturas: Fábio Russo Corrêa, Presidente da 
Mesa e Ana Luiza Borges Martins, Secretária. Acionistas: (1) INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A., repre-
sentada por Fábio Russo Corrêa; e (2) ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA., representada por Srs. Marco Aurélio Eugênio 
Damha e Mário Múcio Eugênio Damha. Certifi co que a presente é cópia fi el do original, lavrado no livro de Registro de 
Atas de Assembleias Gerais nº. 03 às folhas 12 a 24. Fábio Russo Corrêa - Presidente da Mesa, Ana Luiza Borges Mar-
tins - Secretária. JUCESP nº 635.935/19-3 em 16.12.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
- ANEXO I - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2019. 
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO - Boletim de Subscrição de 742.862.040 (setecentos e quarenta e dois milhões, oitocen-
tas e sessenta e duas mil e quarenta) ações, sendo 371.431.020 (trezentos e setenta e um milhões, quatrocentas e trin-
ta e uma mil e vinte) ações ordinárias 371.431.020 (trezentos e setenta e um milhões, quatrocentas e trinta e uma mil 
e vinte) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 (um real) por 
ação, representativas do capital social da Companhia. Subscritores - Espécie de Ações Subscritas - Preço de 
Emissão das Ações - R$ - Forma e Prazo para Integralização: INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES 
S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Chedid Jafet, nº222, Bloco B, 4º Andar, sala 01, Vila Olímpia/SP, São 
Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 29.209.677/0001-16 e no NIRE nº. 3530051103-4 neste ato devidamente re-
presentada por seus Diretores, os Senhores FÁBIO RUSSO CORRÊA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16830417 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
014.930.467-64 e ANA LUIZA BORGES MARTINS, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, 
economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 26374678 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 324.763.828-
84, ambos com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Sala 01, Vila Olímpia, São Pau-
lo/SP. Assinaturas: ON 371.431.020 - PN 371.431.020 - 1,00 - R$742.862.040,00 (setecentos e quarenta e dois mi-
lhões, oitocentos e sessenta e dois mil e quarenta reais), integralizado por meio da conversão do valor contabilizado a 
título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC). TOTAL - 742.862.040 - 742.862.040,00. São Paulo/
SP, 27 de novembro de 2019. Fábio Russo Corrêa - Presidente da Mesa, Ana Luiza Borges Martins - Secretária.

Organosolví – Soluções Orgânicas para a Vida S.A.
 CNPJ nº 12.589.885/0001-95 - NIRE: 35.300.454.791

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, horário, Local: 27.05.2019, às 14h30min, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 400 - 1º andar - Lado A, 
São Paulo/SP.  Presença: Totalidade dos membros do Conselho. Mesa: Presidente: Celia Maria Bucchianeri Francini 
Vasconcellos, Secretário: Ricardo Nogueirão Luiz. Deliberações Aprovadas: 1. A orientação do voto favorável em 
relação as deliberações para alteração das Diretorias das empresas controladas pela Companhia, a saber: 1.1. 
Organoeste Biotecnologia & Participações Ltda. com sede em Curitiba/PR, CNPJ 10.335.680/0001-58 - Eleição do 
Sr. Kaito Pablo Bueno, brasileiro, solteiro, Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho, RG 6621696-9-SSP/PR, 
CPF 048.863.159-92, com endereço comercial no Rio de Janeiro, para Diretor sem designação específi ca, com mandato 
com prazo indeterminado. 1.2. Organoeste Indústria e Comércio de Adubos e Fertilizantes Ltda., com sede em 
Dourados/MS, CNPJ 06.878.548/0001-15 - Aceitar o pedido de renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, 
apresentado pelo Diretor Presidente da Companhia, Sr. Vicente Ferreira Linhares Junior. Diante da referida renúncia, a 
orientação é pela eleição como novos Diretores da Sociedade, respectivamente, o Sr. Clineu Adaime Vieira Dos 
Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 700408820-4, CPF 602.845.360-91, com endereço 
comercial em Coroados/SP, para Diretor Presidente da Sociedade e o Sr. Kaito Pablo Bueno, brasileiro, solteiro, 
Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho, RG 6621696-9-SSP/PR, CPF 048.863.159-92, com endereço 
comercial no Rio de Janeiro, para Diretor sem designação específi ca, ambos, com mandato com prazo indeterminado. 
1.3. Organoeste Aracruz Indústria e Comércio de Adubos e Fertilizantes Ltda EPP., com sede em Aracruz/ES, 
CNPJ 28.406.064/0001-06, aceitar o pedido de renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, apresentado pelo Diretor 
Presidente da Companhia, Sr. Ricardo Nogueirão Luiz. Diante da referida renúncia, a orientação é pela eleição 
como novo Diretor da Sociedade o Sr. Clineu Adaime Vieira Dos Santos, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, RG 700408820-4, CPF 602.845.360-91, com endereço comercial em Coroados/SP, para Diretor Presidente da 
Sociedade, com mandato com prazo indeterminado. 1.4. S.M. Watanabe & CIA Ltda., com sede em Dourados/MS, 
CNPJ 09.260.945/0001-17 - Aceitar o pedido de renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, apresentado pelo 
Diretor Presidente da Companhia, Sr. Vicente Ferreira Linhares Junior. Diante da referida renúncia, a orientação é pela 
eleição como novos Diretores da Sociedade, respectivamente, o Sr. Clineu Adaime Vieira Dos Santos, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, RG 700408820-4, CPF 602.845.360-91, com endereço comercial em Coroados/SP, 
para Diretor Presidente da Sociedade e o Sr. Kaito Pablo Bueno, brasileiro, solteiro, Engenheiro Ambiental e de 
Segurança do Trabalho, RG 6621696-9-SSP/PR, CPF 048.863.159-92, com endereço comercial no Rio de Janeiro, para 
Diretor sem designação específi ca, ambos, com mandato com prazo indeterminado. 2. Diante da renúncia formulada 
pelo Diretor Presidente, Sr. Ricardo Nogueirão Luiz, por meio de carta endereçada à Companhia, os membros do 
Conselho de Administração agradeceram ao Diretor que ora deixa suas funções, pelos relevantes serviços prestados 
quando do exercício de seu cargo e deliberaram, elegem o Sr. Clineu Adaime Vieira Dos Santos brasileiro, casado, 
administrador de empresas, RG 700408820-4, CPF 602.845.360-91, com endereço comercial em Coroados/SP, para 
Diretor Presidente e o Sr. Kaito Pablo Bueno, brasileiro, solteiro, Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho, RG 
6621696-9-SSP/PR, CPF 048.863.159-92, com endereço comercial no Rio de Janeiro, para Diretor sem designação 
específi ca, ambos com mandato de 02 anos contados desta data. 3. A remessa do relatório da diretoria, suas contas e 
as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício fi ndo em 31.12.2018 para a AGO a ser realizada na sequência, e 
tendo em vista a existência de prejuízo apurado no mesmo exercício social, não haverá proposta para distribuição de 
dividendos. 3.1. Os Conselheiros Sérgio Massao Watanabe e Sérgio Keenji Watanabe, apresentam voto em separado 
não aprovando a matéria de aprovação de contas constante na ordem do dia. Por sua vez, os Conselheiros Celso 
Pedroso, Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos e Ricardo Nogueirão Luiz, apresentaram voto em separado, 
aprovando a matéria, nos termos da deliberação acima consignada. Ambos os votos apresentados pelos Conselheiros 
foram recebidos e autenticados pela Secretária da Mesa e permanecerão arquivados na sede da Companhia. 4. Foi 
apresentada a situação fi nanceira da Companhia com projeção até o término do exercício, a necessidade de R$ 
6.655.200,00 para fazer face às obrigações fi nanceiras, até 31/12/2019, recursos esses a serem aportados, via 
capitalização ou mútuos pelos acionistas. 5. Outros assuntos do interesse da Companhia. 5.1. Os Conselheiros 
solicitaram que a Diretoria tome as providências necessárias para que sejam completadas as mediadas burocráticas 
para regularização da saída da sócia Domus Gestão e Participação Empresarial Ltda. da controlada Organoeste Aracruz 
Industria e Comercio de Adubos e Fertilizantes Ltda. EPP. 6. Os conselheiros solicitaram a diretoria que fosse realizado 
estudos de viabilidade para redução da quantidade de pessoas jurídicas controladas pela Companhia, a fi m de otimizar 
custos administrativos atrelados. A diretoria deve submeter ao Conselho de Administração o tema em reunião 
específi ca para essa análise a ser convocada oportunamente. Os Diretores eleitos, presentes à Reunião, tomam posse 
de seus cargos e declararam não estarem impedidos por lei de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada 
mais. São Paulo, 27.05.2019. Conselheiros: Celso Pedroso - p.p Celia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos, Celia 
Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos, Ricardo Nogueirão Luiz, Sergio Massao Watanabe, Sergio Keenji Watanabe, 
(representado por Sérgio Massao Watanabe). Diretores Eleitos: Clineu Adaime Vieira Dos Santos, Kaito Pablo Bueno. 
JUCESP 331.383/19-6 em 19.06.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Associação Educacional Inovação
CNPJ: 09.340.836/0001-00

Balanço Patrimonial Encerrado em 31.12.2016
Ativo
Descrição 2015 2016
Circulante 369.056,89 296.275,58
Disponível 127.388,80 79.441,51
Caixa Geral 53.346,23 17.383,69
Caixa 53.346,23 17.383,69
Bancos Conta Movimento 1,00 271,00
Banco Bradesco S/A 1,00 271,00
Aplicações Financeiras 74.041,57 61.786,82
F.A.F. Fundo Aplicações Financeiras 74.041,57 61.786,82
Direitos Realizáveis 241.668,09 216.834,07
Clientes 241.668,09 216.834,07
Duplicatas a Receber 245.348,32 220.136,11
(-)Prov. P/ Devedores Duvidosos (3.680,23) (3.302,04)
Créditos - -
Adiantamento Pessoal - -
Emprestimos a Funcionários - -
Não Circulante
Permanente 77.829,01 76.899,12
Imobilizado 77.829,01 76.899,12
Maquinas e Equipamentos 1.016,23 1.016,23
Móveis e Utensílios 18.039,11 20.278,81
Equipamentos de Informática 12.615,73 31.314,83
Veículos 76.100,00 76.100,00
(-) Depreciações Acumuladas (29.942,06) (51.810,75)
Total do Ativo 446.885,90 373.174,70

Dem. do Resultado do Exercício Encerrado em 31/12/2016
Receitas Operacionais 2015 2016
Mensalidades 726.563,92 802.373,23
Bolsas de Estudos Integrais 376.609,35 195.942,76
Bolsas de Estudos Parciais 2.649,40 58.907,16
Bolsas de Estudos Conv.
 Coletiva/Funcionários 22.143,94 84.128,72
 1.127.966,61 1.141.351,87
Despesas Operacionais
Salários e Encargos 351.003,80 429.603,30
Ocupação 211.963,10 225.880,15
Materiais Diversos 82.487,09 105.179,94
Sessão De Marcas/Alunos 31.262,82 12.880,08
Bolsas Escolares 401.402,69 338.978,64
Outros Custos Operacionais 67.695,71 66.089,88
 1.145.815,21 1.178.611,99
Resultado Operacional (17.848,60) (37.260,12)
Encargos Financeiros Líquidos
Despesas Financeiras 6.736,99 15.578,89
Receitas Financeiras - -
Variações Monetárias Passiva - -
 6.736,99 15.578,89
Superavit/Defi cit do Exercício (24.585,59) (52.839,01)

Passivo
Descrição 2015 2016
Circulante 66.138,09 45.265,90
Emprestimos e Financiamentos 14.426,96 -
Financiamentos 14.426,96 -
Obrigações Trabalhistas 48.563,29 31.169,19
Salarios a Pagar 43.790,53 24.388,59
INSS a Recolher 2.119,36 2.899,56
FGTS a Recolher 2.653,40 3.881,04
Obrigações Tributárias 3.147,84 3.674,95
IR s/Terceiros a Recolher 3.147,84 3.674,95
Outras Contas a Pagar - 10.421,76
Outras Contas a Pagar - 10.421,76
Patrimônio Líquido 380.747,81 327.908,80
Superavit/Défi cit Acumulados 380.747,81 327.908,80
Result. Exercicio Corrente (24.585,36) (52.839,01)
Total do Passivo 446.885,90 373.174,70

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro 2016
Fluxo de Caixa das Ativ. Operacionais 2015 2016
Superávit/Défi cit do Exercício (24.585,59) (52.839,01)
Ajustes para Conciliar o Lucro Líquido as
 Disponibilidades Geradas Pelas Atividades Operacionais
Depreciação e Amortização 18.612,62 21.868,69
Provisão para Devedores Duvidosos 5.185 3.302
Ajustes de Exercícios Anteriores - -
Superávit/Défi cit Conciliado (787,97) (27.668,32)
Variações nos Ativos e Passivos
Duplicatas a Receber 245.348,32 220.136,11
Demais Contas a Receber - -
Fornecedores - -
Obrigações Trabalhistas (48.563,29) (31.169,19)
Provisão de Férias e Encargos (31.180,38) (39.298,65)
Obrigações Fiscais (3.147,84) (3.674,95)
Demais Contas a Pagar (14.426,96) (10.421,76)
Disponibilidades Líquidas Geradas
 Pelas Atividades Operacionais 147.241,88 107.903,24
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado 9.015,86 20.938,80
Total das Aplicações 9.015,86 20.938,80
Aumento das Disponibilidades 156.257,74 128.842,04
Demonstração do Aumento das Disponibilidades
No Início do Exercício 324.203,60 156.257,74
No Fim do Exercício 156.257,74 128.842,04

Jose Roque Batista das Dores
Presidente

Alexandre Athos da Silva
Contador CRC 1SP176115/O-8

Notas Explic. às Demonstrações Contábeis em 31/12/2016
1- As bolsa escolares integrais e parciais juntas efetivadas durante 
o ano de 2016 representam 31,76% do total das mesalidades re-
cebidas. 2- Reconhecemos a exatidão deste balanço patrimonial 
encerrado em 31.12.2016, com a soma do valor total do ativo e 
passivo, sendo de r$ 373.174,70 (trezentos e setenta e três mil, 
cento e setenta e quatro reais e setenta centavos).

Dem. das Mutações do Patrimonio Social em 31/12/2016
 Superávit/Défi cit
 Acumulado Do Exercício Total
Em 01/01/2015 405.333,40 - 405.333,40
Transferência - - -
Défi cit do Exercício (24.585,59) (24.585,59) (24.585,59)
Em 01/01/2016 380.747,81 - 380.747,81
Transferência - - -
Défi cit do Exercício (52.839,01) (52.839,01) (52.839,01)
Em 31/12/2016 327.908,80 (52.839,01) 327.908,80

Associação Educacional Inovação
CNPJ: 09.340.836/0001-00

Balanço Patrimonial Encerrado em 31.12.2017
Ativo
Descrição 2016 2017
Circulante 296.275,58 345.129,52
Disponível 79.441,51 150.786,58
Caixa Geral 17.383,69 47.082,87
Caixa 17.383,69 47.082,87
Bancos Conta Movimento 271,00 1,00
Banco Bradesco S/A 271,00 1,00
Aplicações Financeiras 61.786,82 103.702,71
F.A.F. Fundo Aplicações Financeiras 61.786,82 103.702,71
Direitos Realizáveis 216.834,07 194.342,94
Clientes 216.834,07 194.342,94
Duplicatas A Receber 220.136,11 197.302,48
(-)Prov. p/ Devedores Duvidosos (3.302,04) (2.959,54)
Créditos - -
Adiantamento Pessoal - -
Emprestimos a Funcionários - -
Não Circulante
Permanente 76.899,12 136.571,65
Imobilizado 76.899,12 136.571,65
Maquinas e Equipamentos 1.016,23 1.016,23
Móveis e Utensílios 20.278,81 23.603,69
Equipamentos de Informática 31.314,83 32.403,83
Veículos 76.100,00 120.020,00
(-) Depreciações Acumuladas (51.810,75) (40.472,10)
Total do Ativo 373.174,70 481.701,17

Dem. do Resultado do Exercício Encerrado em 31/12/2017
Receitas Operacionais 2016 2017
Mensalidades 802.373,23 972.852,56
Bolsas de Estudos Integrais 195.942,76 234.897,13
Bolsas de Estudos Parciais 58.907,16 -
Bolsas de Estudos Conv.
 Coletiva/Funcionários 84.128,72 68.312,27
 1.141.351,87 1.276.061,96
Despesas Operacionais
Salários e Encargos 429.603,30 483.516,34
Ocupação 225.880,15 267.697,62
Materiais Diversos 105.179,94 94.061,41
Sessão de Marcas/Alunos 12.880,08 5.109,30
Bolsas Escolares 338.978,64 303.209,40
Outros Custos Operacionais 66.089,88 77.862,23
 1.178.611,99 1.231.456,30
Resultado Operacional (37.260,12) 44.605,66
Encargos Financeiros Líquidos
Despesas Financeiras 15.578,89 22.775,60
Receitas Financeiras - -
Variações Monetárias Passiva - -
 15.578,89 22.775,60
Resultado não Operacional
Ganhos/Perdas com o Permanente - 14.486,66
 - 14.486,66
Superavit/Defi cit do Exercício (52.839,01) 36.316,72

Notas Explic. às Demonstrações Contábeis em 31/12/2017
1 - As bolsa escolares integrais e parciais juntas efetivadas durante 
o ano de 2017 representam 24,14% do total das mesalidades re-
cebidas. 2 - Reconhecemos a exatidão deste balanço patrimonial 
encerrado em 31.12.2017, com a soma do valor total do ativo e 
passivo, sendo de r$ 481.701,17 (quatrocentos e oitenta e um mil, 
setecentos e um reais e dezessete centavos).

Dem. das Mutações do Patrimonio Social em 31/12/2017
 Superávit/Défi cit
 Acumulado Do Exercício Total
Em 01/01/2016 380.747,81 - 380.747,81
Transferência - - -
Défi cit do Exercício (52.839,01) (52.839,01) (52.839,01)
Em 01/01/2017 327.908,80 - 327.908,80
Transferência - - -
Superavit do Exercício 36.316,72 36.316,72 36.316,72
Em 31/12/2017 364.225,52 36.316,72 364.225,52

Passivo
Descrição 2016 2017
Circulante 45.265,90 117.475,65
Emprestimos e Financiamentos - 40.614,24
Financiamentos - 40.614,24
Obrigações Trabalhistas 31.169,19 76.258,83
Salarios a Pagar 24.388,59 67.973,59
Inss a Recolher 2.899,56 3.539,78
FGTS a Recolher 3.881,04 4.745,46
Obrigações Tributárias 3.674,95 602,58
IR s/Terceiros a Recolher 3.674,95 602,58
Outras Contas a Pagar 10.421,76 -
Outras Contas a Pagar 10.421,76 -
Patrimônio Líquido 327.908,80 364.225,52
Superavit/Défi cit Acumulados 327.908,80 364.225,52
Result. Exercicio Corrente (52.839,01) 36.316,72
Total do Passivo 373.174,70 481.701,17

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro 2017
Fluxo de Caixa das Ativ. Operacionais 2016 2017
Superávit/Défi cit do Exercício (52.839,01) 36.316,72
Ajustes para Conciliar o Lucro Líquido as
 Disponibilidades Geradas Pelas Atividades Operacionais
Depreciação e Amortização 21.868,69 29.248,01
Provisão para Devedores Duvidosos 3.302 2.960
Ajustes de Exercícios Anteriores - -
Superávit/Défi cit Conciliado (27.668,32) 68.524,27
Variações nos Ativos e Passivos
Duplicatas a Receber 220.136,11 197.302,48
Demais Contas a Receber - -
Fornecedores - -
Obrigações Trabalhistas (31.169,19) (76.258,83)
Provisão de Férias e Encargos (39.298,65) (45.065,33)
Obrigações Fiscais (3.674,95) (602,58)
Demais Contas a Pagar (10.421,76) -
Disponibilidades Líquidas Geradas
 Pelas Atividades Operacionais 107.903,24 143.900,01
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado 20.938,80 124.443,88
Total das Aplicações 20.938,80 124.443,88
Aumento das Disponibilidades 128.842,04 268.343,89
Demonstração do Aumento das Disponibilidades
No Início do Exercício 156.257,74 128.842,04
No Fim do Exercício 128.842,04 268.343,89

Jose Roque Batista das Dores
Presidente

Alexandre Athos da Silva
Contador CRC 1SP176115/O-8

Associação Educacional Inovação
CNPJ: 09.340.836/0001-00

Balanço Patrimonial Encerrado em 31.12.2018
Ativo
Descrição 2017 2018
Circulante 345.129,52 354.907,60
Disponível 150.786,58 183.107,34
Caixa Geral 47.082,87 30.418,07
Caixa 47.082,87 30.418,07
Bancos Conta Movimento 1,00 444,00
Banco Bradesco S/A 1,00 444,00
Aplicações Financeiras 103.702,71 152.245,27
F.A.F. Fundo Aplicações Financeiras 103.702,71 152.245,27
Direitos Realizáveis 194.342,94 171.800,26
Clientes 194.342,94 171.800,26
Duplicatas a Receber 197.302,48 174.416,51
(-)Prov. p/ Devedores Duvidosos (2.959,54) (2.616,25)
Créditos - -
Adiantamento Pessoal - -
Emprestimos a Funcionários - -
Não Circulante
Permanente 136.571,65 107.900,70
Imobilizado 136.571,65 107.900,70
Maquinas e Equipamentos 1.016,23 1.016,23
Móveis e Utensílios 23.603,69 26.241,68
Equipamentos de Informática 32.403,83 33.603,82
Veículos 120.020,00 120.020,00
(-) Depreciações Acumuladas (40.472,10) (72.981,03)
Total do Ativo 481.701,17 462.808,30

Dem. do Resultado do Exercício Encerrado em 31/12/2018
Receitas Operacionais 2017 2018
Mensalidades 972.852,56 971.605,30
Bolsas de Estudos Integrais 234.897,13 264.121,00
Bolsas de Estudos Parciais - -
Bolsas de Estudos Conv.
 Coletiva/Funcionários 68.312,27 116.018,50
 1.276.061,96 1.351.744,80
Despesas Operacionais
Salários e Encargos 483.516,34 464.477,14
Ocupação 267.697,62 260.030,38
Materiais Diversos 94.061,41 90.210,36
Sessão de Marcas/Alunos 5.109,30 5.028,52
Bolsas Escolares 303.209,40 380.139,50
Outros Custos Operacionais 77.862,23 92.441,06
 1.231.456,30 1.292.326,96
Resultado Operacional 44.605,66 59.417,84
Encargos Financeiros Líquidos
Despesas Financeiras 22.775,60 15.408,34
Receitas Financeiras - 128,40
Variações Monetárias Passiva - -
 22.775,60 15.279,94
Resultado não Operacional
Ganhos/Perdas com o Permanente 14.486,66 -
 14.486,66 -
Superavit/Defi cit do Exercício 36.316,72 44.137,90

Passivo
Descrição 2017 2018
Circulante 117.475,65 54.444,88
Emprestimos e Financiamentos 40.614,24 10.153,56
Financiamentos 40.614,24 10.153,56
Obrigações Trabalhistas 76.258,83 43.495,71
Salarios a Pagar 67.973,59 35.449,01
INSS a Recolher 3.539,78 3.376,00
FGTS A Recolher 4.745,46 4.670,70
Obrigações Tributárias 602,58 795,61
IR s/Terceiros a Recolher 602,58 795,61
Outras Contas a Pagar - -
Outras Contas a Pagar - -
Patrimônio Líquido 364.225,52 408.363,42
Superavit/Défi cit Acumulados 364.225,52 408.363,42
Result. Exercicio Corrente 36.316,72 44.137,90
Total do Passivo 481.701,17 462.808,30

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2018
Fluxo de Caixa das Ativ. Operacionais 2017 2018
Superávit/Défi cit do Exercício 36.316,72 44.137,90
Ajustes para Conciliar o Lucro Líquido as
 Disponibilidades Geradas Pelas Atividades Operacionais
Depreciação e Amortização 29.248,01 32.508,93
Provisão para Devedores Duvidosos 2.960 2.616
Ajustes de Exercícios Anteriores - -
Superávit/Défi cit Conciliado 68.524,27 79.263,08
Variações nos Ativos e Passivos
Duplicatas a Receber 197.302,48 174.416,51
Demais Contas a Receber - -
Fornecedores - -
Obrigações Trabalhistas (76.258,83) (43.495,71)
Provisão de Férias e Encargos (45.065,33) (52.306,50)
Obrigações Fiscais (602,58) (795,61)
Demais Contas a Pagar - -
Disponibilidades Líquidas Geradas
 Pelas Atividades Operacionais 143.900,01 157.081,77
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado 124.443,88 3.837,98
Total das Aplicações 124.443,88 3.837,98
Aumento das Disponibilidades 268.343,89 160.919,75
Demonstração do Aumento das Disponibilidades
No Início do Exercício 128.842,04 268.343,89
No Fim do Exercício 268.343,89 160.919,75

Jose Roque Batista das Dores
Presidente

Alexandre Athos da Silva
Contador CRC 1SP176115/O-8

Notas Explic. às Demonstrações Contábeis em 31/12/2018
1- As bolsa escolares integrais e parciais juntas efetivadas durante 
o ano de 2018 representam 27,18% do total das mesalidades re-
cebidas. 2- Reconhecemos a exatidão deste balanço patrimonial 
encerrado em 31.12.2018, com a soma do valor total do ativo e 
passivo, sendo de r$ 462.808,30 (quatrocentos e sessenta e dois 
mil, oitocentos e oito reais e trinta centavos).

Dem. das Mutações do Patrimonio Social em 31/12/2018
 Superávit/Défi cit
 Acumulado Do Exercício Total
Em 01/01/2017 327.908,80 - 327.908,80
Transferência - - -
Défi cit Do Exercício 36.316,72 36.316,72 36.316,72
Em 01/01/2018 364.225,52 - 364.225,52
Transferência - - -
Superavit do Exercício 44.137,90 44.137,90 44.137,90
Em 31/12/2018 408.363,42 44.137,90 408.363,42
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1124242-15.2017.8.26.0100 ordem 2163
jaf. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ
ANTONIO CARRER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ISAIAS VEISID, Brasileiro, Casado,
Empresário, RG 9893189, CPF 045.795.388-89, com endereço à Rua Dom José de Barros, 17, cj. 16,
República, CEP 01038-100, São Paulo-SP, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema
Integrado de Educação e Cultura Ltda S/C SINEC, alegando em síntese: a cobrança de R$ 8.918,90 (junho/
2017), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2013. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta.Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de novembro de 2019.          20 e 21.12
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EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0019190-82.2019.8.26.0001. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clóvis
Ricardo de Toledo Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Carla Soares Freire, CPF 147.318.962-35,
que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Educacional
Bricor Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 39.724,62 (agosto/2019), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523
e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de novembro de 2019.   20 e 21.12

Brazilian Securities
Companhia de Securitização

CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 NIRE: 35.300.177.401
Edital de Convocação

Segunda Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio
da 1ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização

Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 1ª Emissão da Brazilian 
Securities Companhia de Securitização (“CRA” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da Cláusula 12 do Termo 
de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio – CRA – da 1ª 
Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em 
2ª convocação para a Segunda Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 21 de janeiro de 2020, às 
10:00 horas, no endereço da Securitizadora, na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, para, em atenção ao artigo 22 da Instrução da CVM 600, deliberarem sobre as demonstrações contáveis do 
patrimônio separado referente ao exercício social fi ndo em setembro de 2019. Será necessário apresentar no endereço 
acima descrito, os documentos que comprovem sua condição de Titular dos CRA e, aos que se fi zerem representar por 
procuração, por conseguinte, deverão entregar o Instrumento de mandato, com poderes específi cos para o ato, no 
momento da Assembleia. Em benefício do tempo, os titulares dos CRA deverão encaminhar previamente os documentos 
comprobatórios de sua representação para o e-mail: contencioso@pentagonotrustee.com.br

São Paulo, 19 de dezembro de 2019
Brazilian Securities Companhia de Securitização

Brazilian Securities
Companhia de Securitização

CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 NIRE: 35.300.177.401
Edital de Convocação

Segunda Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio
da 2ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização

Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 1ª Emissão da Brazilian 
Securities Companhia de Securitização (“CRA” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da Cláusula 12 do Termo 
de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio – CRA – da 2ª 
Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em 
2ª convocação para a Segunda Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 21 de janeiro de 2020, às 
11:00 horas, no endereço da Securitizadora, na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, para, em atenção ao artigo 22 da Instrução da CVM 600, deliberarem sobre as demonstrações contáveis do 
patrimônio separado referente ao exercício social fi ndo em setembro de 2019. Será necessário apresentar no endereço 
acima descrito, os documentos que comprovem sua condição de Titular dos CRA e, aos que se fi zerem representar por 
procuração, por conseguinte, deverão entregar o Instrumento de mandato, com poderes específi cos para o ato, no 
momento da Assembleia. Em benefício do tempo, os titulares dos CRA deverão encaminhar previamente os documentos 
comprobatórios de sua representação para o e-mail: contencioso@pentagonotrustee.com.br

São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
Brazilian Securities Companhia de Securitização

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1024725-37.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Econ Distribuição S/A, CNPJ 03.764.058/0001-08, 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$ 82.020,65 (02/2017), corrigidos e acrescidos 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, referentes ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na Avenida Duque de 
Caxias, 325, São Paulo - SP, instalação: 61321788 - cliente: 10046589. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida 

de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do 

de São Paulo, aos 10 de maio de 2019.                                            B 21 e 27/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1053755-23.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). VANESSA SFEIR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rosemeire Maciel 
Rodrigues-ME, CNPJ 11.092.866/0001-96, na pessoa de seu representante legal, que Condomínio Les Jardins Chácara Flora, ajuizou 
uma Ação com Procedimento Comum Cível, objetivando declarar inexigíveis as Notas Fiscais nºs 157919444893 e 15795001365, nos 
valores de R$ 11.762,63 e R$ 4.705,11, respectivamente, condenando-se a ré pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por 
danos morais, bem como a custas, honorários e demais cominações. Sendo Deferida a antecipação de tutela para que o nome da parte 
autora não seja incluído em cadastro de devedores inadimplentes, evitando-se, assim, a ocorrência do dano, sob pena de incidência 

os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de outubro de 2019.               B 21 e 27/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024983-53.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES, na forma da Lei, etc.  
Faz Saber a Nicole Metzker Silva Epp, CNPJ19.629.635/0001-80, na pessoa de seu representante legal, que Dmais Comercio de Painéis 
e Acabamentos Ltda, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 2.737,08(agosto/2017),referente 

na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de novembro de 2019.                         B 21 e 27/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000253-40.2018.8.26.0007 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO SANTOS COSTA, Brasileiro,  
CPF 176.364.538-00, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de CGMP 
- Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., que nos autos da ação Monitória, ora em fase de 
execução, requerida pelo CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., procedeu-se a 
penhora do veículo marca Volkswagen, modelo Gol City MB S, ano de fabricação/modelo 2014/2015. 
Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a intimação da penhora por edital, para que, 

a ação, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). 

nesta cidade de São Paulo, aos 16 de dezembro de 2019.                          B 21 e 27/12

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da
Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ
SABER a todos que o presente edital virem e interessar possa que, por
JOSELMO FARIAS foi apresentado, a esta Serventia, requerimento
regularmente prenotado sob nº 777.368 em 24 de setembro de 2019,
pelo qual, com fulcro na Lei 10.931 de 02/08/2004, pleitearam a retificação
administrativa de área do imóvel situado na Rua Angelo Perobelli nº 96,
matriculado sob o nº 228.238, nesta Serventia Predial. E para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
é expedido o presente edital, pelo qual convoco os senhores proprietários
do terreno situado na Rua dos Operários nº 586, matriculado sob nº
18.065, ADELINO DOS SANTOS e sua mulher LUCIA FERRAZ DOS
SANTOS, pois, segundo informação do carteiro encarregado da entrega
da notificação por AR, no envelope que devolveu a esta Serventia
Predial, foi por três tentativas a entrega e, os proprietários não o
procurou no correio e na segunda notificação, que os mesmos mudaram,
notifico também todos os demais terceiros interessados, para, querendo,
apresentar impugnação ao presente pedido retificatório. Pelo presente
edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima publicação deste,
que será levado a efeito por dois dias consecutivos em jornal de
grande circulação, nesta Capital, impugnar, com fundamentos de fato
e de direito, contra a aludida retificação, por escrito, perante o Oficial
deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Jardim Paulista,
das 9 às 16 horas. São Paulo, 18 de dezembro de 2019.     26 e 27/12

Santipathah Empreendimentos e Participações S/A.
(em fase de organização)

Ata de Assembléia Geral de Constituição
1. Data, hora e local: Ao 21/01/2019, às 14:00 horas, na sede social da Companhia. 2. Presença: A totalidade dos subs-
critores do capital social inicial. 3. Mesa: Presidente: Marcelo Duarte; Secretária: Natali Oliveira Duarte. 4. Convocação: 
Dispensada a convocação prévia. 5. Deliberações: 5.1. Aprovar a constituição de uma sociedade anônima sob a denomi-
nação de Santipathah Empreendimentos e Participações S/A., com sede e foro na Rua Fernando de Albuquerque, nº 
31, conjunto 72, Consolação, São Paulo-SP. 5.2. Aprovar o capital social inicial de R$ 1.200,00, representado por 1.200 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, totalmente subscritas neste 
ato. O Capital está integralizado em 10%, tendo sido constatada a realização em dinheiro de R$ 120,00 depositados em 
conta vinculada no Banco do Brasil S/A. 5.3. Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia, cuja redação consolidada 
constitui o anexo nº 02 anexo desta Assembléia de Constituição, dando-se assim por efetivamente constituída a Santipathah 
Empreendimentos e Participações S/A., em razão do cumprimento de todas as formalidades legais. 5.4. Eleger o Sr. 
Marcelo Duarte, RG n° 06.584.368-2 IFP/RJ e CPF/MF n° 688.187.187-20, para o cargo de Diretor Presidente e a Sra. 
Natali Oliveira Duarte, RG nº 35.448.840-5 SSP/SP e CPF/MF nº 362.364.308-45, para Diretor sem designação específica, 
ambos com mandato de 2 anos, os quais declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os 
impeçam de exercer atividade mercantil, e ato contínuo tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado. 5.5. Fixar 
a remuneração global anual dos membros da Diretoria em até R$ 6.500,00. 5.6. Autorizar a lavratura da ata a que se 
refere esta Assembléia na forma sumária. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, 
sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 21/01/2019. Assinaturas: Marcelo Duarte – Presidente; Natali Oliveira Duarte – 
Secretária. JUCESP – Registro sob o NIRE 35.300.531.167 em 07/02/2019. Flávia R. Britto Gonçalves – Secretária Geral.
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21º Prêmio Abiauto elege Toyota
Corolla como o destaque do ano

A maioridade da Associação Brasileira
da Imprensa Automotiva (ABIAUTO) veio
com uma bela cerimônia no Bourbon Street
Music Club, na zona sul de São Paulo (SP),
com participação maciça dos jornalistas as-
sociados, dirigentes e executivos da indústria
automotiva e diversos convidados. Em 2019
o Prêmio Abiauto teve o patrocínio de Audi,
CAOA Chery, Fiat, Ford, Honda Automóveis,
Honda Motos, Jeep, Mercedes-Benz, Bour-
bon Street e Fante.

Em sua 21ª edição, o Prêmio Abiauto
homenageou jornalistas e ex-dirigente de
montadora, além da principal categoria do
automobilismo brasileiro. E o ponto alto da
solenidade foi o anúncio do Toyota Corolla
como vencedor do Prêmio Carro Abiauto, que
passou a ser denominado Prêmio José Ro-
berto Nasser, em homenagem ao ícone do
jornalismo especializado que faleceu no ano
passado.

Organizador da Stock Car, Carlos Col
recebeu um troféu para marcar a comemo-
ração dos 40 anos de história da modalidade
em 2019. Outro homenageado foi André Beer,

ex-presidente da General Motors do Brasil
que faleceu neste ano, e que teve passagem
marcante no segmento, com muita aproxima-
ção e afinidade com a imprensa, representa-
do na cerimônia pela sua família.

Os outros distinguidos foram Fernando
Campos, com mais de 50 anos de jornalismo
e criador do primeiro programa de TV no
Brasil, e o experiente jornalista Ênio Campoi,
fundador da assessoria de imprensa Mecâni-
ca de Comunicação.

Após testados pelos jornalistas durante o
ano, que apontaram os carros finalistas em
sete categorias, além da Moto Abiauto, no
evento foi realizada a votação final. O editor
chefe do Auto Jornal e associado J. Alberto
Otazú, além de jurado foi convidado a fazer
a entrega de um dos prêmios para Henrique
Sampaio, Gerente de Marketing da CAOA
Chery, pela eleição do Chery Tiggo 5X como
SUV/Crossover Nacional.

Sobre a Abiauto
Criada em 1998 por um grupo de jorna-

listas dedicados a mostrar aos leitores, ou-
vintes, telespectadores e internautas quais os

Abiauto se tornou uma tradição do segmen-
to, reunindo os mais experientes formadores
de opinião como jurados, jornalistas que re-
presentam órgãos de comunicação de todas
as partes do Brasil.

Confira os veículos vencedores:
Carro Nacional até 1,2 Litro
Fiat Argo
Carro Nacional de 1,2 a 1,6 litro
Fiat Cronos
Carro nacional acima de 1,6 litro
Toyota Corolla
Picape
Ford Ranger
Carro Importado
Mercedes-Benz Classe E
SUV/Crossover Nacional
Chery Tiggo 5X
SUV/Crossover Importado
Audi Q8
Moto ABIAUTO
CB 1000 R
Carro ABIAUTO
Toyota Corolla

melhores modelos para sua compra, a Asso-
ciação Brasileira da Imprensa Automotiva
tem um dos mais destacados prêmios da in-

dústria automotiva brasileira, que reúne mais
de 40 eleitores de todo o País.

Ao longo dos seus 21 anos, o Prêmio

Importados

Volvo lança S60 e XC60 Polestar Engineered

Nacionais

O Cruze Premier foi apresentado recen-
temente como o primeiro integrante da linha
2020 do modelo, que ganhou atualização vi-
sual, mais sofisticação, além de novos con-
teúdos de segurança e de conectividade. A
nova configuração foi destaque por ser o pri-
meiro carro com Wi-Fi nativo do país. A par-
tir deste mês, as concessionárias Chevrolet
passam a ofertar a versão LT, que chega tam-
bém com novidades para quem busca um
modelo médio altamente tecnológico, porém
numa faixa mais acessível de preço.

O novo Cruze LT traz grade, para-cho-
que e faróis auxiliares redesenhados. Já as
rodas aro 17 contam com acabamento ex-
clusivo que reforça a esportividade do con-
junto, evidente desde o refinado acerto do mo-
tor turbo, que, como na versão Premier, pas-
sa a contar com botão para desativação do
sistema Stop/Start.

Se a lista de equipamentos do Cruze LT sem-
pre foi um diferencial - a exemplo dos bancos
com revestimento premium, do ar-condicionado
digital e do sistema de telemática avançada OnS-
tar -, o novo modelo soma à lista o Wi-Fi nativo,
que permite conexão com até sete aparelhos e
sinal até 12 vezes mais estável.

O motorista ainda pode comandar remo-
tamente funções do veículo e realizar diag-
nósticos pelo novo myChevrolet app. Ainda
sobre conectividade, vale mencionar a nova
geração do sistema multimídia MyLink, que
adicionou recursos e está muito mais respon-
siva.

Com a eletrificação de seu portfólio, a
Volvo Car Brasil avança na oferta de veícu-
los híbridos plug-in e lança a nova versão T8
Polestar Engineered para o sedan esportivo
S60, vendido por R$ 309.950, e o utilitário
esportivo XC60 T8 Polestar Engineered sai
por R$ 335.950. Além da garantia contratual
de fábrica por dois anos, o cliente pode ad-
quirir um plano de cobertura adicional de 12
meses por R$ 2.965 ou 24 meses por R$
5.645, sem limite de quilometragem. O Volvo
on Call está incluso no pacote e o plano é
extensivo a veículos com período de garantia
vigente.

No total, a fabricante sueca disponibiliza
no mercado nacional oito versões equipadas
com a motorização híbrida T8, de 407 hp de
potência. Além das duas novas variantes
Polestar Engineered, o consumidor encontra
nas 36 concessionárias da marca o S60 T8
R-Design, o XC60iT8 R-Design, XC90 T8
Inscription, R-Desig e Excellence, e o S90
T8 Inscription.

A atenção aos detalhes no design come-
ça pela dianteira. O emblema da Polestar
Engineered destaca a nova grade, que possui
uma pastilha preta de alto brilho pintada com
um padrão de malha horizontal. A grade infe-
rior também é pintada de preto brilhante e o
para-choque é exclusivo da versão em am-
bos os veículos.

Outra característica própria da nova con-
figuração está na lateral, com acabamento
em preto brilhante das janelas e dos espelhos
retrovisores. Um elemento de destaque dos
modelos está nas rodas esportivas. O S60
recebe rodas exclusivas de alumínio de 19
polegadas (pneus 235/40 R19). Já o XC60
chega equipado com um conjunto de 22 pole-
gadas (pneus 265/35 R22).

Os cintos de segurança dourados e as
pinças douradas dos freios Brembo no S60 e
Akebono no XC60, além dos discos com pa-
rafusos aparentes fixados ao centro, demons-
tram se tratar de um modelo de alto desem-
penho.

Na traseira, além dos novos para-cho-

ques, ambos os veículos apresentam escapa-
mentos duplos exclusivos com a inscrição
Polestar Engineered. O emblema da versão
também estampa a porta do bagageiro.

Bancos esportivos revestidos com cou-
ro, costura diferenciada, interior na cor car-
vão, volante esportivo em couro com aqueci-
mento, paddle shits e pedaleiras em alumínio
aprimoram a aparência da cabine.

Ambas as versões são equipadas com o
exclusivo chassi Polestar. As molas são mais
rígidas e podem abaixar ou elevar a carroce-
ria de 10 mm a 15 mm. Isso garante ao mo-
torista uma condução mais esportiva dos mo-
delos, principalmente em curvas, em função
da melhor aderência, menor centro de gravi-
dade e pouca rolagem do veículo.

As versões T8 Polestar Engineered pos-
suem amortecedores Öhlins, e apresentam,
entre outras características, a exclusiva tec-
nologia de válvula de fluxo duplo (DFV). O
equipamento é ajustado para um desempe-
nho ideal durante a condução e contato má-
ximo com a via, independentemente de so-
lavancos e outras imperfeições do piso. É
possível ainda alterar o ajuste de forma ma-
nual para diferentes configurações, frontal
e traseira.

Esse conjunto é auxiliado por batentes e
barras estabilizadoras exclusivas para a sus-
pensão dianteira e traseira, oferecendo me-
lhor resposta às imperfeições do piso, aumen-
tando a rigidez da carroceria e com controle
mais preciso e responsivo.

Motorização
Os modelos combinam o potente motor

Drive-E Turbo Supercharger de 2 litros e 4
cilindros, que produz 320 hp, com um motor
elétrico de 87 hp, alimentado por uma bateria
de íons de lítio de alta capacidade (11,6 Kwh).
Juntos, geram 407 hp de potência máxima e
torque de 640 N.m. O S60 e o XC60 atingem
do 0 a 100 km/h em apenas 4,4 segundos e 5,3
segundos, respectivamente.

O controle dos modelos híbridos por meio
de diferentes modos de condução proporcio-
na ao condutor distintas sensações ao volan-

te. Usando um botão de seleção posicionado
entre os bancos dianteiros, o motorista pode
alternar facilmente entre quatro configurações
pré-estabelecidas ou personalizar a sua pró-
pria, que altera a rotação para mudança de
marcha, resposta do acelerador e peso da
direção: PURE - condução econômica para
uso urbano; HYBRID - uso cotidiano; PO-
WER - condução esportiva; AWD (All Wheel
Drive) - para tração permanente conforme
demanda específica.

Os veículos vêm equipados com cabo de
4,5 metros para carregamento de uso domés-
tico. A carga total da bateria é feita em três
horas considerando uma tomada aterrada de
tensão 220V e 16A. É possível carregar os
carros com tomadas de menor amperagem,
no entanto, com maior tempo para a recarga.

Combinando com harmonia eficiência e
baixo nível de emissão de poluentes, o S60 é
equipado com a transmissão automática Ge-
artronic de oito velocidades, que utiliza a tec-
nologia Shift by Wire totalmente eletrônica.

O interior minimalista oferece ao moto-
rista apenas os controles necessários. A mai-
oria das funções é controlada por meio do
volante, exibidas no painel de instrumentos
digital de 12,3 polegadas personalizável. Os
carros contam também com Head up Dis-
play.

O sistema de entretenimento e conecti-
vidade Sensus Connect é acessível pela tela
antirreflexo sensível ao toque de 9 polega-
das de LCD no painel central, principal for-
ma de controlar navegação, telefone, mídia
e configurações do carro, que podem ser sal-
vas em perfil individual do condutor, de for -
ma natural e intuitiva. O controle de voz é
outra maneira de operar essas funcionalida-
des. Como nos modelos da série 90, a inte-
gração do smartphone também está dispo-
nível com os aplicativos CarPlay e Android
Auto.

Além disso, o sistema Sensus integra o
Volvo On Call, um serviço de segurança, pro-
teção e conveniência que oferece assistên-
cia 24h, auxílio de emergência e localização,

em caso de roubo ou furto. Extremamente
útil, permite ao condutor, por meio de seu apli-
cativo no smartphone, controlar o nível de
combustível, trancar e abrir as portas, clima-
tizar a cabine à distância, dar partida remota
e enviar destinos para o sistema de navega-
ção, por exemplo.

O sedã médio e o utilitário esportivo são
dois dos carros mais seguros já fabricados
pela indústria automotiva. Repletos de novas
tecnologias, os modelos chegam ao Brasil
equipados com o inovador City Safety, um
sistema de frenagem automática para evitar
ou mitigar colisões com outros veículos, pe-
destres, ciclistas e animais de grande porte,
tanto de dia quanto a noite.

O City Safety conta também com um
assistente de direção para ajudar nos casos
em que o motorista comece a esterçar o vo-
lante para desviar de uma iminente colisão.
Nestes casos, o City Safety irá auxiliar neste
movimento de desvio tornando a manobra
mais eficaz.

Os veículos também disponibilizam como
item de série sistema de alerta de mudança

de faixa - emite um alerta sonoro e esterça o
volante automaticamente evitando possível
acidente entre 65 km/h até 200 km/h -, siste-
ma de proteção em saída de estrada, siste-
mas de proteção contra impactos laterais e
lesões na coluna cervical, alerta de colisão
frontal e sistema de monitoramento de pres-
são dos pneus.

Além desses equipamentos, o S60 e o
XC60 contam com sistema de alerta de pon-
to cego (BLIS) com Cross Traffic Alert e o
recurso de Mitigação de Pista Oposta, que
aplica frenagem automática para reduzir o
dano de colisão com um veículo que se apro-
xima na contramão. Seu funcionamento se
dá entre 60 km/h e 140 km/h.

A Volvo também oferece como equipa-
mento de série desde a configuração de en-
trada controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
com assistente de direção (Pilot Assist) até
130 km/h para toda linha 60. Assim, o motoris-
ta pode realizar uma condução mais relaxada
e segura, com controle de distância do veículo
à frente e ajuda na manutenção de faixa.

Novo Corolla 2020 blindado Novo Cruze LT chega
com Wi-Fi e seis airbags

Alinhada com sua filosofia de oferecer a
melhor experiência de compra e propriedade
de um automóvel a seus clientes, a Toyota
estabelece um novo patamar de proteção aos
ocupantes com a oferta de serviço de blinda-
gem para o Novo Corolla 2020. Com a prepa-
ração do veículo realizada por empresas certi-
ficadas, a garantia de cinco anos do modelo
continua sendo preservada, além do cliente
contar com um serviço reconhecido pelos cri-
térios de qualidade da montadora.

No momento da compra do veículo, o cli-
ente já pode realizar o pedido da blindagem,
tendo a segurança de realizar o serviço em
um dos fornecedores certificados da marca.
Ao confirmar o pedido, a Toyota oferece a
comodidade de enviar o veículo para a pre-

paração da blindagem, realizando a entrega
na própria concessionária. O valor do frete
já está incluso e o prazo para conclusão do
serviço é de 30 dias.

As empresas de blindagem automotiva
escolhidas pela Toyota são a Inbra Blindados
e a Evolution Blindagens, referências no mer-
cado nacional neste segmento. Os fornece-
dores passaram por testes rigorosos e estão
alinhados com o rigoroso padrão de qualida-
de da Toyota a fim de oferecer o melhor ser-
viço para os clientes.

Os clientes que optarem pelo Novo Co-
rolla 2020 blindado por uma das blindadoras
certificadas continuam contando com a ga-
rantia do veículo de cinco anos oferecida pela
Toyota. Além disso, a blindagem da carroce-

ria possui cinco anos de garantia, enquanto
os vidros possuem cinco ou 10 anos de co-
bertura, a depender da preferência de cada
cliente.

Novo Corolla 2020
Disponível exclusivamente na versão

sedã, o Novo Corolla conta com duas opções
de motores: 2.0L Dynamic Force flex com
transmissão Direct Shift de 10 marchas e in-
jeção direta, e o inédito sistema híbrido que
combina três motores, dois elétricos e um a
combustão flexfuel, que faz dele o carro mo-
vido a etanol mais eficiente do Brasil.

Montado sobre a nova plataforma GA-
C, baseada na filosofia TNGA, o Novo Co-
rolla possui centro de gravidade 10 mm mais
baixo e tem seu chassi 60% mais rígido, ofe-
recendo ainda mais segurança para o moto-
rista e ocupantes. Além disso, o modelo é
equipado com o sistema Toyota Safety Sen-
se, que o classifica como o sedã médio com
mais equipamentos de segurança do Brasil.

Ainda no quesito segurança, o Novo Co-
rolla obteve nota máxima segundo os mais
atuais protocolos em teste de colisão realiza-
do pelo Latin NCAP, braço do renomado pro-
grama Global NCAP, que promove testes de
segurança de automóveis comercializados na
América Latina. O sólido resultado de cinco
estrelas, válido para adultos e crianças, se
deve principalmente ao fato de o veículo ser
equipado, desde a versão de entrada, com
Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) e
sete airbags (sendo dois frontais, um de joe-
lho para o motorista, dois laterais e dois de
cortina).
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O Cruze LT passa a vir equipado, além
das tradicionais bolsas frontais e laterais, com
airbags de cortina também, que garantiram
ao modelo nota máxima em teste de colisão.
O carro ganha ainda ajuste eletrônico para
limitar a velocidade, útil para evitar multas de
trânsito.

O novo Cruze LT está disponível nas
carrocerias sedã e hatch Sport6, sempre com
motor 1.4 Turbo e transmissão automática de
seis marchas.

Confira os principais itens de série
do novo Cruze LT:

Segurança: Seis airbags, alerta de esque-
cimento de pessoas ou objetos no banco tra-
seiro, controle eletrônico de tração e de esta-
bilidade com a função de assistente de parti-
da em rampa, luz de condução diurna, sensor
de estacionamento com câmera traseira, frei-
os ABS com assistente de frenagem de ur-
gência, ajuste eletrônico para limitar a velo-
cidade.

Conforto e conectividade: Ar-condiciona-
do digital, acabamento dos bancos e painéis
com revestimento premium preto, travas e
vidros elétricos acionados também pela cha-
ve, sistema de telemática avançada OnStar,
conexão com o myChevrolet app, sistema
multimídia MyLink de nova geração com
Android Auto, Apple Car Play e Wi-Fi.

Assim como o Cruze Premier, o Cruze
LT estreia duas novas opções de cores para
a carroceria: Marrom Capuccino e Azul Eclip-
se, ambas metálicas.

Email: autojornal@mastermidia.com.br / Fone: (11) 99681-3549
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Italo Ferreira é campeão mundial
na final com Gabriel Medina

Página 8

Desejamos a todos nosso clientes, leitores,
parceiros e amigos um Feliz e Abençoado

O potiguar conquistou o título decidido na segunda final 100% brasileira nos tubos de Pipeline que fechou a temporada 2019 do World Surf League Championship Tour no Havaí

Billabong Pipe Masters

O dia 19 de dezembro de
2019 entra na história do World
Surf League Championship Tour,
com uma final brasileira decidin-
do o título mundial no maior pal-
co do esporte no Havaí e o novo
campeão é Italo Ferreira. O po-
tiguar surfou os melhores tubos
para vencer Gabriel Medina na
bateria que fechou a temporada
2019, com um show brasileiro
em Pipeline e Backdoor. O Bra-
sil é agora tetracampeão mundi-
al e o troféu de melhor surfista
do mundo, pela primeira vez, vai
para a Região Nordeste do país,
para Baía Formosa, no Rio Gran-
de do Norte, junto com o de
campeão do Billabong Pipe Mas-
ters em homenagem à Andy
Irons.

“Eu nem consigo acreditar
que consegui, é irreal, não sei
nem o que falar”, disse Italo Fer-
reira, muito emocionado. “Eu
vim para Pipe há um mês para trei-
nar, testar as pranchas e este tro-
féu significa muito para mim.
Foram grandes baterias hoje
aqui, com o Gabriel (Medina), o
Kelly (Slater), o Yago (Dora), o
Peterson (Crisanto). Vocês todos
me dão muita energia e eu ape-
nas tento fazer o meu melhor a
cada dia. Antes de começar o
evento, fiquei olhando pro tro-
féu, pensando se eu conseguiria
ganhar e ele agora está aqui nas
minhas mãos. Foi um ano real-
mente diferente e só tenho que
agradecer à Deus por tudo”.

Italo também falou em por-
tuguês no pódio, para a transmis-
são ao vivo da WSL, sobre os
outros dois brasileiros que che-
garam disputando o título no Ha-
vaí: “O Gabriel (Medina) e o Fi-
lipe (Toledo) são, de certa ma-
neira, responsáveis pelo o que eu
sou hoje. Eu dedico todos os
meus dias, os meus treinos, para
ganhar desses caras, claro que os
outros também que estão no cir-
cuito. Eu venho me dedicando
muito por um objetivo e hoje

acabei cumprindo isso, Graças à
Deus. Os meus dias ajoelhados,
meus dias de oração, dias que
Deus me mostrou que era possí-
vel, valeram a pena e hoje con-
segui. Esse título dedico para
minha avó e o meu tio, que se
foram, mas devem estar em um
lugar melhor agora lá em cima
(choro)”.

DECISÃO HISTÓRICA –
Numerologia a parte, mas, curi-
osamente, essa final histórica
valendo título mundial no dia 19
de dezembro de 2019, era a nona
da carreira de Italo Ferreira no
CT e a 24.a de Gabriel Medina,
que tem o dobro de temporadas
na divisão de elite da World Surf
League. A bateria que decidia o
campeão de 2019, começou com
Italo pegando a primeira onda aos
40 segundos, ganhando na rema-
da forte com Medina, para pegar
um belo tubo de backside nas di-
reitas do Backdoor, que valeu
7,83.

Medina ficou com a priori-
dade de escolher a próxima onda.
Os dois estavam lado a lado de
novo e ele deixou passar uma pro
Italo pegar outro tubo nas es-
querdas de Pipeline, ainda man-
dar uma rasgada e um aéreo na
finalização, para ganhar 6,17. Era
como se o potiguar tivesse dado

dois dribles em Medina, que res-
pondeu com um tubaço mais pro-
fundo em Pipe, saindo na bafo-
rada com nota 7,77, para se man-
ter na briga do título mundial.

Italo logo pega um canudo de
frontside também em Pipeline,
fica entocado atravessando a pri-
meira placa, passa pela segunda,
mas na saída a onda pegou o po-
tiguar, que cai. Já Medina com-
pleta o dele, porém foi rápido e
só rendeu 4,50. A próxima série
demorou alguns minutos para
surgir e Medina entrou num tu-
baço, mas fechou e a prioridade
ficou para o Italo, quando o re-
lógio marcava 20 minutos para o
término do Billabong Pipe Mas-
ters.

SEGUNDO TEMPO – O
potiguar ficou na frente na pri-
meira metade da final, mas a dis-
puta seguia aberta no segundo
tempo, para quem surfasse os
melhores tubos em Pipeline ou
Backdoor. Uma série entrou 5
minutos depois e Italo escolheu
sua onda, rodou um tubaço em
Pipeline, mas ficou lá dentro.
Medina pega a seguinte e faz o
tubo, mas era uma onda menor e
a nota saiu 5,17. Só que ele pre-
cisava de 6,24 pontos para supe-
rar o potiguar.

Medina ganha a disputa pela

prioridade na remada de volta ao
outside e Italo pega uma onda que
ele deixa passar, bota pra dentro
do tubo e sai antes de fechar, po-
rém não troca o 6,17 da segunda
nota computada. Ele volta a pe-
gar outra onda deixada por Me-
dina, o tubo foi bem melhor e fi-
nalizou com um aéreo full rota-
tion perfeito, com grande ampli-
tude, mostrando sua habilidade
para ganhar 7,73 e abrir 7,80 de
vantagem, quando restavam 7
minutos.

Na primeira tentativa, Medi-
na erra na escolha da onda, que
fechou rápido. A prioridade pas-
sa para o líder e o jogo mudou,
com Medina pegando as que Ita-
lo deixa passar. Ele entrou em
mais uma que fechou de novo,
pegou outra fraca, mas fica ativo
ao lado do Italo, que prefere
manter a prioridade para uma sé-
rie de ondas maiores. Só que veio
uma calmaria e os dois sentados
lado a lado, quando entrou uma
série no último minuto, mas não
mudou o placar de 15,56 a 12,94
pontos, que deu o título mundial
de 2019 para Italo Ferreira.

“Eu quero agradecer a todos
que torceram por nós, para o Bra-
sil”, disse Gabriel Medina. “Essa
onda é realmente especial e con-
segui surfar bons tubos. Na final
não tive muita chance, mas con-
tra do John John (Florence) veio
bastante onda boa e foi muito
especial, porque ele é um dos
melhores do mundo e gosto mui-
to de competir com ele. Quero
agradecer também todos os lo-
cais daqui, por nos deixarem sur-
far essa onda. Esse é um dos meus
lugares favoritos no mundo, es-
tou orgulhoso com meu desem-
penho e já ansioso para o próxi-
mo ano”.

FINAIS BRASILEIRAS –
Foi um momento épico, emble-
mático, que consagra o Brasil
como uma das maiores potênci-
as do esporte. Esta é a segunda
final brasileira no templo sagra-

do do esporte. A primeira foi em
2015, quando Gabriel Medina,
campeão mundial de 2014, tinha
garantido o segundo título brasi-
leiro seguido para Adriano de
Souza, ao derrotar Mick Fanning
na primeira semifinal. Medina se
tornava então, o primeiro brasi-
leiro campeão da Tríplice Coroa
Havaiana, mas Mineirinho foi o
primeiro a vencer o Billabong
Pipe Masters.

Agora, a vitória valia o título
mundial e Italo e Medina já vi-
nham brilhando nos tubos 6-8 pés
da quinta-feira, para chegar na ba-

talha final em igualdade de con-
dições. Italo começou o dia ga-
nhando os duelos brasileiros que
abriram as oitavas e as quartas de
final. Na semifinal, surfou dois
tubaços e não deu qualquer chan-
ce ao Mr. Pipeline, Kelly Slater.
Medina também ganhou por
“combination”, o confronto de
bicampeões mundiais com John
John Florence nas quartas de fi-
nal. No surfe, é como uma gole-
ada no futebol, com seu oponen-
te precisando de mais de dez pon-
tos, ou seja, de uma combinação
de duas ondas para vencer.

F
ot

o/
 K

el
ly

 C
es

ta
ri

Italo Ferreira Campeão mundial Bellucci intensifica
preparação para a
temporada 2020

O tenista brasileiro Thomaz
Bellucci está em Bradenton,
nos Estados Unidos, intensifi-
cando a pré-temporada para
2020. Desde o início de dezem-
bro na IMG Academy, Bellucci
está se preparando para um iní-
cio de ano em solo americano.

Há 15 anos no circuito pro-
fissional, tendo alcançado a po-
sição de número 21, Bellucci
não quer fazer planos de ranking
e sim pensar em objetivos a
curto prazo. “Tenho muito or-
gulho da minha carreira e des-
sa longevidade no circuito. A
minha trajetória ainda não aca-
bou. A partir de agora tenho que
olhar a curto prazo e ir jogo por
jogo para retomar a confiança,
vendo o que eu faço bem den-
tro de quadra. Preciso retomar
o ritmo de jogo e acho que o
ranking vai ser uma consequên-
cia. O mais importante é eu es-
tar tranquilo, sabendo que é
uma questão de tempo e que

estou preparado para subir de
volta.”

Bellucci começará a tem-
porada nas quadras duras e in-
doors dos Estados Unidos, em
Ann Arbor e de lá seguindo
para Newport Beach(único ou-
tdoor), Dallas e Cleveland. “Fi-
sicamente estou bem e estou
trabalhando bastante na pré-
temporada. O ano foi difícil
com as lesões, foi um ano de
aprendizado, mas estou tendo
boas semanas de preparação,
com tempo para treinar e me
preparar. Estou olhando pra
frente, encarando isso como
uma fase e que quando passar
estarei bem mais forte.”

CALENDÁRIO JAN /
FEV 2020

Challengers
06.01 - Ann Arbor (rápida

indoor); 27.01 - Newport Be-
ach (rápida); 03.02 - Dallas (rá-
pida indoor); 10.02 - Cleveland
(rápida indoor).

Brasileiro está treinando nos Estados Unidos


