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Inflação oficial medida pelo
IPCA fecha 2019 em 4,31%
Carne foi o principal componente
que influenciou o IPCA
Página 3

Governo do Estado de SP altera
ICMS para incentivar agroindústria

A inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fechou o ano
de 2019 em 4,31%. A taxa
é superior aos 3,75% observados em 2018, segundo dados divulgados na sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro Geografia e Estatística
(IBGE).
A taxa também ficou acima do centro da meta de inflação, estipulada pelo Conselho Monetário Nacional para
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Tarde

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
muitas nuvens a
nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite
chuvosas.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,09
Venda:
4,09

21º C

Noite

31º C
21º C

Noite

20º C
27º C

De agosto de 1999 a março de
2019, a inflação oficial acumulada
pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) somou
240%. No mesmo período, a cesta
de serviços médicos e hospitalares
foi a que mais subiu, 374%, seguida
pela energia elétrica, com alta de
358%. Em terceiro lugar, vem o
transporte público, com aumento de
352%, seguido pela educação formal, com alta de 340%.
Para a CNI, a falta de competição e as falhas de mercado intensificam a alta nos preços dos

Compra: 4,55
Venda:
4,55

Combate às enchentes: em
um ano, Prefeitura investe
quase R$ 1 bi em obras
A Prefeitura de São Paulo trabalha para reduzir as áreas de alagamento na cidade dotando a
capital paulista com a infraestrutura necessária para o combate às enchentes. Em 2019, a
Prefeitura investiu R$ 935 milhões em ações que englobam
serviços como limpeza de córregos, microdrenagem, limpeza
e construção de piscinões e con-

servação de galerias.
Em janeiro de 2017, a cidade contava com 24 piscinões.
Até o momento, a atual administração inaugurou oito novos reservatórios. Entre janeiro de
2017 e dezembro de 2018, foram inaugurados três deles: Guamiranga (Zona Leste), Aricanduva R6 (Zona Leste) e Cordeiro
R1 (Zona Sul).
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Custo de vida em São Paulo
tem alta de 3,09% em 2019
O Índice do Custo de Vida no
município de São Paulo, medido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), registrou inflação de 3,09% em
2019. A alta foi maior (3,71%)

Pinheiros recebe São Paulo/
Barueri no encerramento
da décima rodada
Um duelo direto encerrará a décima rodada do turno da
Superliga feminina de vôlei
19/20. Neste sábado (11), o
Pinheiros (SP) jogará com o
São Paulo/Barueri (SP), às
19h, no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo (SP).
A partida terá transmissão ao
vivo da TV Cultura.
As duas equipes têm campanhas similares na competição. O São Paulo/Barueri aparece em sexto lugar, com 12
pontos (quatro vitórias e cinco derrotas). O Pinheiros vem
na sequência, em sétimo, também com 12 pontos. Página 6

para as famílias de menor renda, com a média de três salários
mínimos.
Os dois grupos de despesa
que registraram a maior inflação
no ano foram recreação (7,09%)
e alimentação (4,80%). Página 3

Miguel Costa
disputa título do
SKUSA em Miami
Um dos principais campeonatos do kartismo americano,
o SKUSA Winter Series começa neste final de semana em
Miami e o Brasil terá Miguel
Costa entre os representantes
com boas chances de disputar
o título. Jovem revelação de
apenas 10 anos, Miguel venceu
uma das etapas da competição
em 2019 e tentará um resultado ainda melhor em 2020 na
abertura da temporada do kartismo internacional.

Ágatha/Duda inicia treinos no
Centro de Desenvolvimento de
Voleibol visando Tóquio

Noite

Ágatha em ação durante treinamento em Saquarema
As preparações para os Jo- 2020 já começaram no Centro
gos Olímpicos de Tóquio- de Desenvolvimento de Voleibol

(CDV), em Saquarema (RJ), base
de treinamentos e atividades da
Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). A parceria entre
Ágatha e Duda (PR/SE) chegou
nesta semana na ‘casa do vôlei’
para realizar a pré-temporada
com trabalhos de base, avaliações
físicas constantes e presença de
toda a comissão técnica.
O primeiro período em Saquarema (RJ) durará 10 dias,
com atividades específicas
para cada atleta. Elas possuem
toda a estrutura do CDV à disposição.
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“Estou bastante animado
para esse início de temporada aqui no SKUSA. Ano passado nós fomos muito bem,
lembro que fiz uma das minhas melhores corridas de
2019 largando em sexto e
vencendo a prova depois de
superar grandes pilotos, inclusive o que tinha sido eleito melhor piloto da Europa na
categoria”, lembra Miguel,
que tem patrocínio de Baked
Potato e Participa. Página 6

Rio Open confirma convite
para Thiago Monteiro na
chave principal

Pinheiros jogará em casa

Turismo
Compra: 4,06
Venda:
4,30

EURO
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Esporte

Foto/Divulgação

Manhã

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

31º C

Os preços de produtos e de
serviços controlados, administrados ou essenciais – como energia,
transporte, educação, remédios,
médicos, hospitais e combustíveis
– subiram mais que a inflação nos
últimos 20 anos, revelou levantamento divulgado na sexta-feira
(10) pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI).
Segundo a entidade, apenas os
produtos tecnológicos que passaram por inovações, como televisores e computadores, tiveram queda
de preço no mesmo período.

bens e dos serviços controlados.
“São mercados fortemente controlados, seja por intervenções nos
preços, ou por controle sobre a
qualidade e o tipo de serviço prestado – serviços médicos e educação, principalmente –, gerando um
ambiente de competição imperfeita”, destacou o levantamento.
Por outro lado, diversos produtos industrializados tiveram alta nos
preços nos últimos 20 anos, mas
em ritmo menor que a inflação. Os
celulares acumularam aumento de
132%. Para os automóveis, a alta
somou 44%. Segundo a CNI, o aumento inferior ao IPCA levou à perda de receita da indústria, dado que
os preços da energia, do transporte
público e dos combustíveis subiram
mais que a inflação, pressionando
os custos de produção.
O acúmulo de inovações e a
exposição à concorrência fizeram
com que alguns produtos tecnológicos ficassem mais baratos nas
últimas décadas. Segundo o levantamento, os televisores acumulam
queda de 57% nos preços no período pesquisado. Para os microcomputadores, a queda nos preços
chegou a 66%. (Agencia Brasil)

Foto/Divulgação

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

Foto/Marcello Casal jr/Agência Brasil

O presidente dos Estados
Unidos (EUA), Donald Trump,
disse que o país intensificou
sanções contra o Irã, em resposta a ataques com mísseis a
instalações militares no Iraque.
Trump disse a repórteres
na Casa Branca, na quintafeira (9), que aprovou sanções adicionais com o Departamento do Tesouro americano. Ele acrescentou que
as sanções, que já são rigorosas, foram incrementadas
consideravelmente. Contudo, não revelou os detalhes
das medidas.
Perguntado se iria obter
a aprovação do Congresso
antes de lançar ofensivas militares contra o Irã, Trump
disse que isso vai depender
das circunstâncias. Ele alegou que às vezes é necessário tomar medidas rapidamente e, por isso, não acredita que faça isso. Alguns legisladores do próprio partido
de Trump, o Republicano, vêm
manifestando preocupações
sobre a falta de provas, por
parte do go verno, para justificar o assassinato do comandante iraniano Qassem
Soleimani. (Agencia Brasil)

Valores pagos a mais por
Dpvat começam a ser
reembolsados no dia 15

Bens e serviços controlados subiram
mais que inflação em 20 anos

Foto/ Ricardo Bufolin

Estados
Unidos
intensificam
sanções
contra o Irã

2019: 4,25%.
Em dezembro, o IPCA ficou em 1,15%, acima do
0,51% de novembro e do
0,15% de dezembro do ano
anterior. Esse é o maior resultado para o mês desde 2002
(2,10%).
Com taxa de 1,54%, os
transportes também tiveram
impacto importante no IPCA
de dezembro, com destaque
para a alta de preços de 3,36%
da gasolina no período. (Agencia Brasil)

Thiago Monteiro
O terceiro convite da chave
principal do Rio Open foi anunciado na sexta-feira para o cearense Thiago Monteiro, tenista
número um do Brasil. A sétima
edição do maior torneio de tênis
da América do Sul, que acontece

de 15 a 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, agora tem
dois brasileiros garantidos na
chave principal. O paulista Felipe Meligeni, campeão da Maria Esther Bueno Cup, também
jogará a competição. Página 6
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Governo do Estado de SP altera
ICMS para incentivar agroindústria
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto vem sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jornal
“O DIA” (3º mais antigo dos diários em São Paulo - SP). Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos pioneiros
no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal
.
CÂMARA (SP)
Entre os vereadores mais antigos e entre os partidos nos quais
eles estão há uma sensação de que em 2020 só vai ser dar bem
nas urnas quem tiver histórias concretamente construídas pra que
não caiam suas casas nas redes sociais
.
PREFEITURA (SP)
A pergunta que ocupa os espaços da política paulistana é “quem
será vice na chapa por reeleição na chapa do prefeito Bruno Covas” ? Uma coisa é certa: se for mesmo do DEM (ex-PFL), o
nome sairá da caneta do vereador Milton Leite
.
ASSEMBLEIA (SP)
Deputados candidatos à prefeituras já tão literalmente em
campanha. Entre os novos, os que ainda estão na legenda PSL
(não mais da família Bolsonaro) ficaram naquela zona cinzenta
dos que não são mais o que foram, nem o que serão
.
GOVERNO (SP)
Agora que rolou o maior leilão de estradas da história do Brasil (região de Campinas até a divisa de Mato Grosso Sul com
quase 1,3 mil quilômetros), João Doria (dono do PSDB ‘de centro’) tá mais candidato Presidencial 2022 que nunca
.
CONGRESSO (BR)
Tem gente esquecendo que o senador (SP) major Olímpio tá
em campanha (pelo PSL de Bivar) pra governador em 2022. Por
isso, será fundamental seu apoio à candidatura da deputada federal (SP) Joice pra prefeitura paulistana em 2020
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Jair Bolsonaro (ex-PSL e ainda sem partido) tá em plena campanha pela fundação do “Aliança PELO Brasil”. Em seu breve
descanso no litoral paulista (Guarujá), mais tratou de como percorrer o Brasil pela fundação do APB do que descansou
.
PARTIDOS
No PT (ainda dominado pelo Lulismo) os 40 anos a serem
completados em 10 fevereiro 2020 podem trazer como um ‘presente de grego’ a constatação de que o fato de Lula mandar tudo
nunca permitiu a formação pra valer de novas lideranças
.
HISTÓRIAS
Se tem alguém que pode dizer que foi fiel ao partido (ARENA) é o ex-prefeito paulistano, ex-governador e ex-deputado federal (SP) Paulo Maluf. Começou no partido dos governos militares (ARENA) e terminou no PROGRESSISTAS (ex-ARENA)
.
EDITOR
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto foi se tornando referencial da liberdade possível. Recebeu
a “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo e o “Colar
de Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com

cesar@cesarneto.com

Incêndio atinge
terminal do
Porto de Santos
Um incêndio atingiu na
sexta-feira (10) um terminal
no Porto de Santos. Segundo
a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), que
administra o porto, o incêndio
começou às 12h50 no Terminal Termares, situado na margem direita do porto. Não houve vítimas.
O fogo foi debelado por volta
das 16h, mas o Corpo de Bombeiros informou que ainda trabalha no rescaldo. Segundo a
Codesp, o acesso ao local tam-
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bém já foi liberado.
Para o controle do incêndio,
foi necessário interditar o acesso pelo Portão 4 do Porto de
Santos. De acordo com a Codesp, não houve, porém, interferências na Avenida Augusto Barata (conhecida como Reta da
Alemoa), nem na Avenida Engenheiro Antonio Alves Freire.
A reportagem tentou contato com a Ecoporto Santos, responsável pelo terminal, mas
ainda não obteve retorno.
(Agencia Brasil)
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O Governador João Doria
anunciou na sexta-feira (10)
novas regras de lançamento e
aproveitamento de créditos do
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
para aquisição de máquinas e
equipamentos utilizados pela
agroindústria de São Paulo.
A medida beneficia setores
importantes, em especial o
agronegócio e a indústria alimentícia, como produtores de
frutas secas desidratadas, fabricantes de biscoitos e bolachas,
massas alimentícias, laticínios
e outros, com impacto em toda
a economia do Estado.
“As medidas que o Governo do Estado anuncia vão proporcionar o crescimento dos
setores que industrializam
massas, laticínios, derivados
de laranja, assim como biscoitos e outros produtos dentro
destes segmentos, aumentando
a capacidade de produção, a
competitividade e a oferta no
mercado”, disse Doria.
“A política econômica que

o Governo do Estado de São
Paulo vem adotando desde janeiro do ano passado é que permitiu que nosso PIB [Produto
Interno Bruto] alcançasse
2,6% e uma geração de 291 mil
novos empregos”, acrescentou
o Governador.
O decreto visa estimular a
modernização da indústria de
São Paulo em complemento a
uma série de ações tomadas
desde o início da atual gestão,
como os benefícios fiscais
para o setor de hortifrutis lavados e higienizados e o também o IncentivAuto, dirigido à
indústria automotiva.
O Secretário de Planejamento e Fazenda Henrique
Meirelles explica a mudança.
“Antes o crédito de ICMS do
ativo comprado era apropriado
aos poucos, ao longo de 48
meses. Agora o crédito é integral e de imediato. A medida
permite abater o valor do
ICMS a ser pago pela empresa
com a venda do seu produto final”, afirmou.

“O industrial compra a máquina, credita todo o valor de
crédito de ICMS pago por toda
a cadeia produtiva da máquina
e também esse valor tributado
em toda a produção quando
vender o produto final”, declarou Meirelles.
Os setores beneficiados,
direta ou indiretamente, são
responsáveis pelo abastecimento alimentar e contribuem
para a geração de emprego e
renda nos meios rural e urbano.
Para concretizar a medida, Doria assinou o decreto nº 64.687/
2019, que já está em vigor.
Na prática, o diferimento
permite que empresas adiem o
pagamento do ICMS incidente
sobre a aquisição de equipamentos e maquinário. O valor
devido será considerado como
parte do tributo cobrado sobre
a comercialização dos produtos finais – mecanismo que
contribui para o fluxo de caixa
das empresas.
O lançamento do imposto
na importação de maquinário

sem similar nacional também
fica suspenso e ocorrerá somente no momento da entrada
do equipamento na empresa
importadora. A medida atende
a uma antiga reivindicação do
setor de laticínios.
“Quando você facilita a
aquisição de equipamentos importados, aumenta a competitividade do setor”, declarou o Secretário de Agricultura e Abastecimento Gustavo Junqueira.
“Na questão do leite, nós damos
um sinal muito importante.
60% de todo o leite do Brasil é
processado em São Paulo. Terá
impacto direto em produtos
lácteos que vão para as gôndolas com mais competitividade
e qualidade”, acrescentou.
Caso a opção seja pela
compra de equipamentos produzidos em São Paulo, as empresas poderão receber de uma
só vez o montante correspondente ao crédito do imposto.
Antes, a restituição total do
crédito era feita ao longo de
48 meses.

Combate às enchentes: em um ano,
Prefeitura investe quase R$ 1 bi em obras
A Prefeitura de São Paulo
trabalha para reduzir as áreas de
alagamento na cidade dotando a
capital paulista com a infraestrutura necessária para o combate
às enchentes. Em 2019, a Prefeitura investiu R$ 935 milhões
em ações que englobam serviços como limpeza de córregos,
microdrenagem, limpeza e
construção de piscinões e conservação de galerias.
Em janeiro de 2017, a cidade contava com 24 piscinões.
Até o momento, a atual administração inaugurou oito novos reservatórios. Entre janeiro de
2017 e dezembro de 2018, foram inaugurados três deles: Guamiranga (Zona Leste), Aricanduva R6 (Zona Leste) e Cordeiro
R1 (Zona Sul). No ano passado,
outros cinco novos piscinões
entraram em operação nas regiões Sul, Norte e Oeste, com capacidade para armazenar 234 mil
m³ de água, que equivalem a 93,6
piscinas olímpicas. As obras
para conclusão dos piscinões
Tremembé R1 e R3 (Zona Norte), do piscinão na Avenida Diógenes Ribeiro de Lima (Zona
Oeste), e de dois piscinões no
Córrego Ipiranga (Zona Sul), região onde as enchentes são recorrentes, também foram concluídas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras (SIURB).
Dessa maneira, sobe para 32
o número de reservatórios em
operação para minimizar os problemas causados pelas enchen-

tes na capital paulista. Em 2020
serão mais cinco: Aricanduva R7
e R8 (Zona Leste), piscinão do
Córrego Paciência (Zona Norte), Piscinão Lagoa Aliperti
(Zona Sul) e Tremembé R5
(Zona Norte), totalizando 13
novos piscinões até o final deste ano.
Para o futuro, a Prefeitura de
São Paulo trabalha na elaboração
dos projetos executivos de cinco piscinões na bacia do Ribeirão Perus (Zona Norte) e um no
Córrego da Mooca (Zona Leste). Em novembro de 2019, foi
retomado o contrato para as
obras da bacia dos córregos Paraguai e Éguas (Zona Sul). No
momento, a Prefeitura elabora o
projeto executivo e de obtenção
da licença ambiental nos dois
locais.
A Prefeitura também está
atuando em importantes obras
de canalização dos córregos da
cidade. Em julho foram retomadas as obras de canalização do
Córrego Zavuvus (Zona Sul). No
Córrego Mirassol também na
Zona Sul, as obras estão 95%
concluídas e serão entregues
este mês. Na Zona Norte, o Córrego Tremembé também está em
obras e dois trechos foram concluídos em 2017 e 2018. Já no
Córrego Paciência, também na
Zona Norte, um trecho foi concluído em fevereiro de 2019 e
os trabalhos nos demais trechos
seguem em execução. No Córrego Dois Irmãos, na Zona Leste, as obras entre a Rua Bequi-

mão e a Avenida Assis Ribeiro
foram concluídas em outubro de
2019. No mesmo local, o trecho
de travessia sob a Avenida Assis
Ribeiro está em fase de estudo.
Na região central da cidade, tiveram início, no ano passdo, as
obras no Córrego Anhanguera.
Os trabalhos estão previstos para
serem concluídos em outubro
de 2020.
Programa de Redução de
Alagamentos
Pelo Programa de Redução
Alagamentos (PRA), que contempla obras pontuais que mitigam os alagamentos dentro dos
bairros, a administração municipal concluiu dez obras e, até o
final de janeiro, irá entregar o
Córrego Afluente J (Zona Leste), que atualmente já traz benefícios para a comunidade do entorno. Também será concluída
neste ano a implantação das novas galerias na Rua Nicolino
Mastrocola, em Itaquera.
Em 2017 foram concluídas
as obras nas ruas Coatimirim
(Zona Leste), Joaquim Odorico
Teixeira (Zona Sul) e Pinheiro
Machado (Zona Oeste). Em
2018 foram finalizadas as intervenções nas ruas Lourenço Prado (Zona Oeste), Formoselha
(Zona Leste) e Garapeba (Zona
Sul). Em 2019 foram concluídas
as obras nas ruas Chacurú (Zona
Leste), Poetisa Colombina
(ZL), Armando Cardoso Alves
(Zona Leste) e Avenida Cipriano Rodrigues (Zona Leste).

A Prefeitura trabalhou em
2019 em importantes obras
emergenciais relacionadas ao
sistema de drenagem da cidade
como a recomposição das galerias do Condomínio Cingapura
da Avenida Zaki Narchi (Zona
Norte), nas ruas Guarda de Honra (Zona Sul), Luiz Aires (Zona
Leste) e na Avenida Engenheiro
Heitor Eiras Garcia (Zona Oeste), além da contenção de taludes no Córrego Ipiranga (Zona
Sul) e na Rua Maria Antonieta
Ladalardo (Zona Sul).
CGE
Para o atual período de chuvas, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas
(CGE) da Prefeitura de São Paulo está trabalhando em parceria
com a Agência de Transporte do
Estado de São Paulo (ARTESP)
para inclusão dos alertas de enchentes nas rodovias que dão
acesso à capital, permitindo que
os motoristas busquem caminhos alternativos. Os displays
dos relógios de rua também serão utilizados para exibir alertas
sobre enchentes.
O CGE criou um novo alerta
de iminência de transbordamento para rios e córregos, para permitir que a CET haja com mais
antecedência. Já na Avenida Luís
Inácio de Anhaia Melo serão instalados sensores para medir o
nível da água no interior da galeria do córrego da Mooca, antecipando assim os alertas do
CGE para o local.

Estudo usa musicoterapia para amenizar
sintomas em casos de Alzheimer
Uma pesquisa da Gerontologia da Universidade de São
Paulo (USP) traz alento às pessoas envolvidas com um paciente diagnosticado com Alzheimer, principalmente se o cuidador principal for o próprio cônjuge. Canções do repertório autobiográfico do casal, que trazem lembranças de fatos e situações vividas juntos, amenizam
sintomas relacionados à demência, como a agitação, e possibilitam mais qualidade de vida ao
cuidador.
Vale destacar que a música
tem sido uma ótima estratégia
terapêutica para lidar com a tarefa de cuidar de um familiar
nessa condição. Com a evolução
da doença neurodegenerativa, as
pessoas ficam totalmente dependentes e podem se tornar
mais agressivas, agitadas, com
déficits de memória e declínio
motor e cognitivo.
Segundo o autor da pesquisa, o musicoterapeuta e mestre
em Gerontologia Mauro Amoroso Pereira Anastácio Júnior, a
música exerce enorme influência na vida humana. No caso do
idoso, as canções estimulam
sentimentos, sensações e remete a épocas, pessoas, lugares e
experiências vividas, evocando
emoções guardadas na memória,
de acordo com o pesquisador.
Com formação musical e trabalhando mais recentemente
com pesquisas na área do enve-

lhecimento pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades
(EACH) da USP, Anastácio uniu
as duas áreas e procurou investigar o efeito da musicoterapia
nas relações familiares conjugais e de amizade de cuidadores
que eram cônjuges de pacientes
diagnosticados com Alzheimer.
Cantando juntos
Ao todo, foram doze atendimentos semanais direcionados a
quatro casais idosos que moravam no município de São Paulo.
O pesquisador estabeleceu alguns critérios para a escolha das
pessoas: que um dos indivíduos
tivesse diagnóstico de Alzheimer em estágio inicial ou moderado e que o cuidador tivesse
assumido essa função há mais de
seis meses.
Por meio de entrevistas, antes e depois das intervenções,
Anastácio resgatou as canções
mais significativas da história de
vida do casal. Uma das atividades
levadas à sessão foi a gravação
dos dois cantando alguma música do repertório deles e, em seguida, propôs que ouvissem a gravação juntos. Em alguns momentos, Anastácio também recorreu
aos instrumentos musicais. O violão favorecia o acompanhamento harmônico das canções.
Nos resultados apurados por
Anastácio, embora os cuidadores se sentissem cansados pelas
demandas associadas à doença,
a musicoterapia trouxe momen-

tos prazerosos ao casal. Isso
amenizou os sintomas comportamentais dos companheiros
adoecidos e possibilitou o resgate e a troca de lembranças pessoais, como relata uma das participantes da pesquisa. “A musicoterapia trouxe o prazer de se
expressar, sem ser julgada. É
uma sensação de tranquilidade e
de dar chance de relembrar o que
se viveu”, diz ao Jornal da USP.
Com relação ao fato de ter
tido que assumir a tarefa de cuidar do companheiro, a experiência com a música trouxe maior
percepção de seu papel social e
familiar e mais qualidade e bemestar no relacionamento conjugal,
como disse uma das depoentes.
“Sempre nos demos bem e hoje
há um sentimento de gratidão por
toda a vida que tivemos juntos”,
salienta ao Jornal da USP.
Demência e Alzheimer
Segundo Mauro Amoroso
Pereira Anastácio Júnior, a demência é uma síndrome cerebral progressiva que afeta memória, pensamento, comportamento e emoção. Embora
cada processo seja individual,
eventualmente os indivíduos
com demência tornam-se incapazes de cuidar de si mesmos
e necessitam de ajuda para todas
as atividades, explica o pesquisador ao Jornal da USP.
Existem mais de 100 formas
de demência, sendo a mais co-

nhecida a doença de Alzheimer.
Ela causa a destruição das células cerebrais, interrompendo a
transmissão de mensagens no
cérebro, o que afeta a capacidade de se lembrar, falar, pensar e
tomar decisões. Ainda não se
sabe ao certo o que causa a morte das células nervosas, porém
há certos tipos de lesões que
podem ser observadas em áreas
danificadas do cérebro. Isso confirma o diagnóstico da doença
de Alzheimer.
Envelhecimento populacional brasileiro
O estudo também apresenta
dados sobre a tendência de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas no Brasil impulsionada pelo envelhecimento da
população. Em 1950, a expectativa de vida era de 51 anos; em
2016, passou para 75,8 anos e a
previsão para 2040 é de 80 anos,
segundo a pesquisa.
A pesquisa de mestrado
Musicoterapia e doença de
Alzheimer: um estudo com cônjuges cuidadores foi defendida
em maio de 2019, sob a orientação da professora Deusivania
Vieira da Silva Falcão, do Programa de Pós-Graduação em
Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades
(EACH) da USP. Os interessados podem obter mais informações
pelo
email mauroanastacio@usp.br.
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Carne foi o principal componente
que influenciou o IPCA
O principal componente que
influenciou o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) em 2019 foi a carne, com
impacto 0,86% no índice, que
representou, também, o maior
efeito individual no ano. No acumulado do ano, a alta ficou em
32,40%, sendo que a maior parte, 27,61%, se concentrou no último bimestre de 2019, o que foi
o suficiente para que o IPCA fechasse o ano passado em 4,31%,
a maior taxa desde 2016, e superior ao centro da meta de inflação de 4,25% fixada pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN).
Em dezembro, o indicador
registrou a maior alta para o mês,
desde 2002, de 1,15%, enquanto
em novembro tinha sido de
0,51%.
Como a carne têm um peso
grande no indicador, a influência
é maior no índice. Somente em
dezembro, os preços tiveram alta
de 18,06%, que acabam refletindo em outros componentes do
IPCA.
“Ela [carne] tem um efeito
grande na parte de alimentação
fora do domicílio, porque gera
uma inflação de custos para bares e restaurantes, assim como,
tem efeito também em outras
proteínas e alimentos, como no
caso dos pescados e frangos. As
pessoas buscam substituir a carne por outros produtos e isso acaba encarecendo os preços também [dos outros produtos]”, explicou o gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), Pedro Kislanov da Costa.
Segundo Pedro Kislanov, o
INPC, sem o impacto da carne,

teria ficado em 3,54% no ano.
“Nota-se que teve um efeito grande sobre o resultado, mas no final das contas, ele ficou muito
próximo do centro da meta definida pelo Conselho Monetário
Nacional, que foi de 4,25%. O
resultado do ano foi de 4,31%,
então, ficou dentro do esperado
pelo governo e pelo Banco Central”, observou.
No início do ano, o indicador
também sofreu impacto de outro
componente do grupo alimentação e bebidas. O feijão carioca
acumulou elevação de 105% no
primeiro trimestre. No fim do
ano, os preços voltaram a subir e
fecharam o ano com elevação de
55,99%. “Nos três primeiros
meses do ano, a gente teve uma
questão climática de excesso de
chuvas, que prejudicou a colheita. Com isso, o feijão acumulou
uma alta de 105% nos três primeiros meses. Depois ao longo
do ano a gente observa deflação
com uma segunda safra do feijão,
mas no final do ano o feijão retomou uma trajetória de alta. Ficou com mais de 20% neste mês
de dezembro, fechando o ano
com quase 56% de alta”, disse,
acrescentando que será preciso
aguardar o mês de janeiro para ver
se o produto mantém a trajetória
na mudança do ano.
No grupo de transportes, que
fechou com alta de 3,57%, os
maiores efeitos foram com os
ônibus urbanos (6,64%) e a gasolina (4,03%). No grupo habitação, o maior impacto foi o preço da energia elétrica, que acumulou alta de 5% em 2019, apesar de ter recuado em quatro meses do ano. De acordo com o
IBGE, a mudança de bandeira tarifária influenciou o comporta-

mento desse componente. Desde novembro, vigoram novos valores das bandeiras com a amarela a R$ 1,343, a vermelha patamar 1 em R$ 4,169, e a vermelha
patamar 2 em R$ 6,243, a cada
100 quilowatts hora consumidos.
Planos de saúde
Os planos de saúde, com alta
de 8,24%, foram um destaque no
grupo Saúde e Cuidados Pessoais, que subiu 5,41%. Os planos
de saúde têm um peso muito
grande dentro do orçamento das
famílias e acabaram fechando o
ano com alta bem maior do que a
alta do próprio IPCA. Em 2019,
a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) autorizou um
reajuste de até 7,35% nas mensalidades dos planos de saúde individuais.
De acordo com Pedro Kislanov, o único grupo a apresentar
deflação foi o de artigos de residência, com recuo de 0,36%,
causado pelas quedas dos preços
de TV, som e informática de
4,41% e de mobiliário, de
1,21%.
Os dez itens mais representativos em termos de impactos
de alta representam 59,16% do
IPCA, entre eles as carnes, planos de saúde, energia elétrica,
ônibus urbano, jogos de azar e
gasolina. “A gente percebe
muito a presença dos itens monitorados nas principais pressões tanto pela variação acima
do índice geral, como também
pelo peso no orçamento das
famílias. Plano de saúde e
energia elétrica são itens com
peso maior no orçamento das
famílias”, disse o analista do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE André Almeida.

Previsão
Para o gerente do Sistema
Nacional de Índices de Preços do
IBGE, Pedro Kislanov, agora é
preciso aguardar se em 2020 o
comportamento dos preços será
o mesmo. No caso da carne, no
final de 2019 houve uma restrição na oferta no mercado doméstico, por conta do aumento das
exportaç ões, principalmente
para a China. “A gente tem um
ano todo aí pela frente. Podem
ter diversas questões de demandas que podem influenciar os
preços tanto da carne quanto
dos outros produtos, então, não
tem como fazer uma previsão
neste momento”.
De acordo com Pedro Kislanov, ainda não se pode garantir
que o resultado do IPCA tenha
relação com a retomada da economia. Ele porém não afastou a
perspectiva de influência em
2020. “Esse resultado do mês
de dezembro foi muito influenciado pelas carnes, então,
tem mais a ver com uma questão de oferta do que de demanda, que normalmente sinaliza
uma retomada da economia.
No entanto, a gente tem observado que os dados do PIB melhoraram, a gente teve uma redução da taxa de desocupação, então, pode ser que isso venha, de
fato, gerar efeitos no IPCA de
2020”, disse.
O IPCA é calculado pelo
IBGE desde 1980. O indicador se
refere às famílias com rendimento de um a 40 salários mínimos,
independentemente da fonte, e
atinge dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios
de Goiânia, Campo Grande, Rio
Branco, São Luís, Aracaju e de
Brasília. (Agencia Brasil)

Com alta de 1,22% em dezembro,
INPC fecha 2019 em 4,48%
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC) fechou
2019 com alta de 4,48%. O percentual é 1,05 ponto percentual
(p.p.) acima do ano anterior, quando ficou em 3,43%. O resultado
foi divulgado na sexta-feira (10)
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Os componentes alimentícios do índice registraram elevação de 6,84%, um salto diante
do registrado no ano anterior, de
3,82%. Já os não alimentícios
subiram 3,48%, um pouco acima dos 3,25% de 2018.
No ano, a região metropolitana de Belém foi a que registrou maior variação (5,76%). Na
capital paraense, as carnes subiram 34,73% e causaram efeito

de 2,07 p.p. no resultado geral
do INPC local. O menor índice
foi em Brasília (3,52%), onde os
recuos dos preços do tomate
(34,28%) e do item energia elétrica (2,79%) contribuíram para
o resultado.

3,66% em dezembro, provocaram impacto no indicador. Situação diferente do grupo de não
alimentícios, que caíram para
0,17%, enquanto, em novembro,
a taxa havia sido de 0,44%.

Dezembro
Em dezembro, o indicador
subiu 1,22%. No mês anterior
tinha variado 0,54%. Segundo o
IBGE, o resultado é o maior
para um mês de dezembro desde 2002, quando chegou a
2,70%. Já em dezembro de
2018, a taxa registrou elevação
de 0,14%.
A elevação nos produtos alimentícios, que passaram de
0,78% em novembro, para

Regiões
Nos indicadores regionais,
por causa da queda do item energia elétrica (4,12%) e da alta
menor nas carnes (7,59%), na
comparação com as demais áreas de abrangência da pesquisa, o
menor resultado foi no município de Rio Branco, com variação de 0,61%. Ao contrário da
região metropolitana de Belém,
que teve o maior resultado
(1,90%). Lá, de acordo com o
IBGE, o efeito foi provocado,

em grande medida, pela alta nos
preços das carnes (14,45%).
Indicador
Para o cálculo do INPC do
mês, foram comparados os preços coletados no período de 28
de novembro a 27 de dezembro
de 2019 que é a referência com
os preços vigentes no período de
29 de outubro a 27 de novembro de 2019, a base.
Calculado pelo IBGE desde
1979, o INPC se refere às famílias com rendimento de 1 a 5
salários mínimos. O indicador é
pesquisado em dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju
e Brasília. (Agencia Brasil)

IBGE: construção civil fecha
2019 com inflação de 4,03%
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) fechou
2019 com alta de 4,03%, ficando 0,38 ponto percentual abaixo da taxa de 2018, quando foi
registrado 4,41%. O índice de
dezembro ficou 0,11 ponto percentual acima da taxa de novembro (0,11%).
Os dados foram divulgados
na sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em
novembro ficou em R$

1.156,31, passou para R$
1.158,81, sendo R$ 605,54 relativos aos materiais e R$
553,17 à mão de obra.
Os materiais tiveram queda
de preço de 0,13% em relação
ao mês anterior, mas, no acumulado do ano de 2019, registraram alta de 4,54%.
Segundo a pesquisa, o valor
da mão de obra apresentou alta
de 0,59% em dezembro, influenciado pelas altas observadas
nos estados do Piauí e Minas
Gerais, decorrentes de acordos
coletivos. A taxa mostrou-se

bem acima ao ser comparada
com o resultado de dezembro de
2018 (-0,02%), quando ficou
próxima da estabilidade. O custo referente aos gastos com mão
de obra atingiu 3,47% no acumulado do ano.
Em 2018, a parcela dos materiais fechou em 6,30% e a
mão de obra, em 2,45%.
Segundo o IBGE, a elevação
na parcela da mão de obra de
Minas Gerais, por causa do
acordo coletivo, levou o Sudeste a apresentar a maior
variação regional em dezem-

bro: 0,31%. Mas as regiões
Nordeste (0,20%), CentroOeste
(0,19%),
Norte
(0,17%) e Sul (0,02%) também tiveram alta. No acumulado do ano, o Sul registrou
a maior taxa (5,64%), seguido
pelo Sudeste (4,39%).
Em relação aos custos da
construção, os valores por metro quadrado, em dezembro, ficaram em R$ 1169,45 (Norte);
R$ 1067,68 (Nordeste); R$
1208,86 (Sudeste); R$ 1222,66
(Sul) e R$ 1165,74 (CentroOeste). (Agencia Brasil)

Defasagem na tabela do Imposto
de Renda está próxima de 104%
A inflação oficial pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 4,31% no
ano passado fez a defasagem na
tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) ultrapassar
100% pela primeira vez na história. Segundo cálculos divulgados na sexta-feira (10) pelo Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional), a diferença
entre o IPCA acumulado de 1996
a 2019 e a correção da tabela no
mesmo período chega a
103,87%.
Segundo o sindicato, o número de pessoas isentas passaria de
10 milhões para 20 milhões,
caso a correção fosse feita.
Atualmente, não precisa declarar Imposto de Renda quem

ganha até R$ 1.903,98 por mês.
A defasagem acima de 100% indica que a faixa de isenção deveria mais do que dobrar para compensar as perdas com a inflação
nos últimos 23 anos. Segundo o
Sindifisco Nacional, os contribuintes que recebem até R$
3.881,65 por mês deveriam estar isentos do IRPF.
Segundo o Sindifisco, o atraso na correção da tabela leva a um
efeito cascata que não apenas aumenta o imposto descontado na
fonte como diminui as deduções.
De acordo com o levantamento,
a dedução por dependente, hoje
em R$ 189,59 por mês (R$
2.275,08 por ano), corresponderia a R$ 387,20 por mês (R$
4.646,40 por ano), caso a tabela
tivesse sido integralmente corri-

gida. O teto das deduções com
educação, de R$ 3.561,50 em
2019, chegaria a R$ 7.260,83
sem a defasagem na tabela.
Desde 2015, a tabela do Imposto de Renda não sofre alterações. De 1996 a 2014, a tabela
foi corrigida em 109,63%. O
IPCA acumulado, no entanto, está
em 327,37%. De acordo com o
Sindifisco Nacional, a falta de correção na tabela prejudica principalmente os contribuintes de menor
renda, que estariam na faixa de
isenção, mas são tributados em
7,5% por causa da defasagem.
No fim do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro tinha comentado, em entrevista no Palácio da Alvorada, que o
governo pretendia elevar para R$
3 mil a faixa de isenção do Im-

posto de Renda. A medida, no
entanto, está sob análise da equipe econômica e depende de espaço no Orçamento para entrar
em vigor.
Para corrigir a tabela do Imposto de Renda, o governo precisaria especificar uma fonte de
recursos para compensar o impacto da medida nos cofres públicos. No fim do ano passado, o
secretário especial da Receita
Federal, José Tostes Neto, confirmou que a equipe econômica
estuda diminuir as deduções nas
faixas mais altas de renda, como
a de gastos médicos, dentro da
proposta de reforma tributária
que será enviada ao Congresso
como sugestões aos textos que
tramitam na Câmara e no Senado. (Agencia Brasil)

Uruguai quer atrair 50 mil
argentinos nos próximos
cinco anos
O presidente eleito do Uruguai, Luis Lacalle Pou, afirmou
que pretende atrair 50 mil argentinos para o país nos próximos
cinco anos. A ideia é que empresários e pessoas com alto poder
aquisitivo se instalem no país, levando empresas ou abrindo negócios no Uruguai. Lacalle Pou, que assumirá o governo no dia
10 de março, também quer reativar o setor da construção.
“Temos certeza de que nosso país se tornará um destino não
apenas para investir, mas também para que as famílias morem e
desfrutem de nossas praias”, afirmou Lacalle Pou, em uma coletiva de imprensa, após reunião com a Associação de Promotores
da Construção Privada do Uruguai (Appcu), na semana passada.
De acordo com Lacalle Pou, a ideia é flexibilizar regras de
residência legal e fiscal para que 100 mil pessoas, principalmente
argentinos, se mudem para o Uruguai nos próximos 5 anos.
Uma das flexibilizações será a redução dos valores exigidos
em patrimônio de imóveis ou investimentos, para facilitar a obtenção de residência.
Residência legal e fiscal
Para cidadãos dos países do Mercosul obterem residência
no Uruguai basta demonstrar o interesse de permanecer e residir
no país. Para cidadãos de outros países, é necessário comprovar
capacidade financeira de se manter no país.
Já para se obter residência fiscal, uma das maneiras é possuir
algum imóvel no valor de 15 milhões de unidades indexadas (UI),
o equivalente a cerca de US$ 1,7 milhão.
Em Portugal, por exemplo, a residência é obtida com a compra de imóveis no valor de € 500 mil, cerca de US$ 550 mil dólares, aproximadamente um terço do que é exigido hoje no Uruguai.
A residência fiscal pode ser obtida caso o interessado esteja
durante mais de 183 dias do ano no país; tenha interesses vitais
(parentes próximos) no Uruguai; ou demonstre que mais de 50%
de sua renda é gerada em território nacional.
“O Uruguai sempre esteve de braços abertos a países que estão expulsando seu povo, mas também é um lugar para pessoas
que não estão indo mal mas decidem que aqui é um lugar onde o
investimento é respeitado, é bom para viver com a família e há
segurança jurídica”, afirmou Lacalle Pou.
O ministro do Turismo, Germán Cardoso, também citou a
qualidade de vida, no país. “Além da quantidade (de visitantes)
que podemos alcançar no turismo, acreditamos que o Uruguai e,
particularmente, a região da costa, tem uma infraestrutura que
garante uma excelente qualidade de vida”, disse.
Números
A expectativa de Lacalle Pou é bastante otimista, se considerados os números da Junta Nacional de Migração do Uruguai. De
acordo com os dados mais recentes do órgão, em 2018 o país
concedeu pouco mais de 10 mil residências a estrangeiros.
Em 2018, os venezuelanos foram os que mais pediram residência (5.448 pedidos concedidos). Os brasileiros apareceram em segundo lugar (1.880) e os argentinos em terceiro, com 1.484 residências concedidas, o que representa cerca de 14% dos trâmites.
O número vem crescendo desde 2015, quando o país tramitou 8.560 residências a estrangeiros. Entre 2015 e 2018, foram
concedidos 37.277 pedidos de residência. (Agencia Brasil)

Custo de vida em São Paulo
tem alta de 3,09% em 2019
O Índice do Custo de Vida no
município de São Paulo, medido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), registrou inflação de 3,09% em
2019. A alta foi maior (3,71%)
para as famílias de menor renda,
com a média de três salários
mínimos.
Os dois grupos de despesa
que registraram a maior inflação
no ano foram recreação
(7,09%) e alimentação (4,80%).
Esse último teve forte influência do preço das carnes, com alta
de 20,72% no ano, dos grãos
(9,89%), das raízes e tubérculos
(9,86%) e das aves e ovos
(9,16%). O aumento dos valores
relacionados a recreação foi puxado pelo reajuste de 19,33%
nos jogos de azar.
A inflação dos outros grupos
ficou abaixo da alta geral, com
habitação tendo elevação de

3,03% no ano: educação e leitura (2,75%); transporte (2,44%);
saúde (2,18%) e despesas pessoais (0,49%). Registraram queda
nas médias de preços as despesas diversas (-0,76%); o equipamento doméstico (-1,41%); e o
vestuário (-2,45%).
Em dezembro, o custo de
vida na capital paulista teve alta
de 0,87%, sendo que para as famílias com renda média de três
salários mínimos o índice ficou
em 1,09%. O grupo com maior
aumento de preços foi a Alimentação (2,74%), puxado pelas carnes (8,83%) e o feijão (18,53%).
Os gastos com recreação tiveram alta de 2,23%, despesas
diversas (1,73%); vestuário
(0,41%); transporte (0,32%);
despesas pessoais (0,23%); habitação (0,11%); equipamento
doméstico (0,05%); educação e
leitura (0,02%); e saúde (0,02%). (Agencia Brasil)

Inflação da terceira idade fecha
2019 em 4,18%, diz FGV
O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i),
que mede a variação da cesta de
consumo de pessoas com mais de
60 anos de idade, fechou o ano de
2019 com uma taxa de inflação de
4,18%. O dado foi divulgado na
sexta-feira (10) pela Fundação
Getulio Vargas (FGV).
A taxa ficou abaixo da registrada pelo IPC-3i em 2018 (4,75%).
No entanto, ficou acima da registrada em 2019 pelo Índice de Preços ao Consumidor – Brasil (IPCBR), que mede a inflação para todas as faixas etárias e que fechou o
ano passado em 4,11%.
Considerando-se apenas o
quatro trimestre, o IPC-3i ficou
em 1,19%, acima do 0,48% no
terceiro trimestre daquele ano.
Cinco das oito classes de
despesa componentes do índice

registraram acréscimo em suas
taxas de variação.
A principal contribuição partiu do grupo alimentação, cuja taxa
passou de -1,76% para 3,11%.
Também contribuíram para
essa inflação de 1,19% no quarto trimestre, os grupos de despesa transportes (cuja taxa passou de
-0,37% no terceiro para 2,47% no
quarto trimestre), despesas diversas (de 0,34% para 6,73%), educação, leitura e recreação (de 0,34% para 1,29%) e vestuário
(de -0,59% para 0,80%).
Por outro lado, tiveram queda na taxa de um trimestre para
outro as seguintes classes de
despesa: habitação (de 2,14%
para -0,66%), comunicação (de
1,07% para 0,11%) e saúde e
cuidados pessoais (de 1,01%
para 0,89%). (Agencia Brasil)
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CNJ analisa sugestões para
implementação do juiz de garantias
Valores pagos a mais
por Dpvat começam
a ser reembolsados
no dia 15
A seguradora Líder informou na sexta-feira (10)
que começará a devolver na
próxima semana os valores
cobrados a mais de proprietários de veículos que fizeram o pagamento do seguro Dpvat ( Danos Pessoais por Veículos Automotores de Vias Terrestres). O
reembolso começará a ser
feito no dia 15 deste mês. A
iniciativa ocorre após o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro
Dias Toffoli, ter voltado
atrás e derrubado sua própria liminar, que suspendeu
a resolução do Conselho
Nacional de Seguros Privados (CNSP) que reduziu os
valores do seguro obrigatório Dpvat.
De acordo com a Líder,
gestora do Dpvat, o reembolso ocorrerá diretamente
na conta-corrente ou na
conta-poupança do proprietário do veículo em até
dois dias úteis. Para fazer a
solicitação, é necessário in-

formar o CPF ou CNPJ, email e telefone do proprietário, Renavam do veículo,
data do pagamento, valor
pago e dados bancários
para reembolso.
O pedido pode ser feito
na página da Líder na internet. Na tarde desta sextafeira, o site da seguradora
estava fora do ar.
O calendário de pagamento do Dpvat acompanha as datas de acerto do
I P VA ( I m p o s t o s o b r e a
Propriedade de Veículos
Automotores), que, na
maioria dos estados, vence o mês de janeiro.
Com a reconsideração do
ministro Toffoli, o preço do
seguro caiu. De acordo com
a Advocacia-Geral da União
(AGU), o valor do seguro
passou a ser de R$ 5,21 para
carros de passeio e táxis e
de R$ 12,25 para motocicletas, o que representa uma
redução de 68% e 86%, respectivamente, em relação a
2019. (Agencia Brasil)

Já estão sob análise do grupo de trabalho criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
as sugestões apresentadas via
consulta pública para a estruturação e implementação no Poder
Judiciário do juiz das garantias e
do julgamento colegiado de 1º
grau.
Por meio dessa consulta, que
terminou na sexta-feira (10), e não
foi aberta à população em geral,
o CNJ busca ouvir as avaliações
de tribunais, associações de juízes, magistrados, Conselho Nacional do Ministério Público

(CNMP), Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), Defensoria Pública da União (DPU) e Colégio
Nacional de Defensores Públicos-Gerais (Condege) sobre o
tema, de forma a subsidiar o grupo de trabalho “nos estudos sobre os efeitos da nova lei e nas
propostas para sua implementação”.
O juiz de garantias será o responsável pelo acompanhamento
da investigação, recebimento da
denúncia e autorização de medidas como prisões preventivas ou
temporárias, quebra de sigilos

bancário e fiscal, bloqueio de
bens e operações de busca e
apreensão.
Na opinião do presidente do
CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, a legislação é positiva para a
sociedade e é preciso ter consciência disso. “O juiz de garantia
não é a única mudança da lei e
não estabelece um juiz que vai
proteger o criminoso, mas que
será rígido para acompanhar a
investigação”, disse na abertura
da primeira reunião do grupo de
trabalho, no dia 3 de janeiro.

“Não há que se falar em aumento de custo e de trabalho. É
uma questão de organização interna para atender a legislação e
adaptar o trabalho das centrais
de inquérito aos parâmetros da
norma”, acrescentou Toffoli.
Levantamento feito pelo CNJ
indica que os tribunais de Justiça do
Amazonas, de Goiás, do Maranhão,
de Minas Gerais, do Pará, do Piauí e
de São Paulo já têm juízes dedicados
ao acompanhamento de investigações, trabalho semelhante ao previsto para o juiz de garantias.
(Agencia Brasil)

Serpro lança plataforma de
concessão de créditos de carbono
O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) disponibilizou nesta semana um sistema para incentivar o comércio
de biocombustíveis e a redução
da emissão de poluentes, a Plataforma de Créditos de Descarbonização (CBio). Trata-se de
uma plataforma de validação de
notas fiscais eletrônicas dos produtores e importadores de biocombustíveis. A validação possibilita a emissão de créditos de
descarbonização para produtores
e importadores.
O CBio é um certificado eletrônico emitido quando há diminuição de emissão de gases que
provocam o efeito estufa, gerador do aquecimento global.
Um crédito de carbono equiva-

le a uma tonelada de CO2 (dióxido de carbono) que deixou de
ser emitido para a atmosfera. A
criação desse crédito é uma estratégia do governo federal para
reduzir as emissões de poluentes.
A obtenção e validação de
tais créditos são usadas para
cumprimento das metas de redução de emissões definidas
pela RenovaBio, a Política Nacional de Biocombustíveis. Os
créditos podem ser vendidos
pelos produtores e importadores na Bolsa de Valores. As
distribuidoras de combustíveis fósseis, mais poluentes,
são obrigadas a comprar uma
determinada quantidade de CBio
por ano.

Assim, para bater a meta definida pela RenovaBio, essas distribuidoras devem ir ao mercado,
como a Bolsa de Valores, por
exemplo, comprar os créditos. As
aquisições estimulam as empresas de biocombustíveis a produzir mais para vender mais CBio e,
consequentemente, reduzir as
emissões.
A plataforma lançada pelo
Serpro apenas valida as notas
fiscais e calcula quantos créditos a empresa produtora deve receber. A negociação dos créditos
no mercado é feito pela empresa
fora da plataforma.
Quando se usam biocombustíveis também se libera carbono,
mas em volume incomparavelmente menor do que quando se

utiliza óleo diesel, por exemplo.
Produtores e importadores de biocombustíveis, como etanol e
biodiesel, estão contribuindo
para evitar o aumento de emissão de CO2 e, por isso, podem
quantificar a contribuição e vender essa “quantidade de redução
de CO2” no chamado mercado de
carbono.
Antes de contratar a plataforma, os produtores de biocombustíveis precisam obter um certificado aprovado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). Em seguida, podem contratar a plataforma utilizando o link http://
www.serpro.gov.br/menu/nossoportfolio/por-linha-de-negocio1/servicos-sob-medida/cbio.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002758-61.2016.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo
José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELLEN TAVARES GARCIA, CPF 350.967.32800, que por parte de Itaú Unibanco S.A. lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação
Fiduciária do veículoMarca: HYUNDAI, Modelo: AZERA 3.3 V6, Ano: 2010, Cor: PRETA, Placa: EZA4686,
Renavam: 00339845732, Chassi: kmhfc41dbba550329 visto que o réu deixou de pagar as parcelas avençadas
na cédula de crédito nº 40589-261781728. Cumprida a Liminar de Apreensão do veículo e encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITALpara no prazo de 05 dias pagar
a integralidade da dívida, podendo oferecer contestação no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital. 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 12 de novembro de 2019.
10 e 11.01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012702-35.2011.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Sabrina
Salvadori Sandy Severino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Elisabete Barbosa dos Santos Silva, CPF
986.413.608-91 e a, Ivan Antonio da Silva, CPF 671.664.158-00 e Vanessa Cristina Lopes da Silva, CPF
346.792.778-58 que, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU,
lhes ajuizou ação objetivando a Recisão do Contrato de Compra e Venda Cumulada com Reintegração de
Posse do imóvel situado à Rua da Sinceridade, S/N P:12 B:A Apto: 02A Conjunto Habitacional, SP - Vila
Brasilândia B:02, São Paulo/SP, alegando que os requeridos descumpriram o contrato entabulado entre as
partes, caracterizando inadimplência financeira e ocupação irregular do imóvel. A autora requereu a recisão
do contrato e a consequente reintegração de posse. Estando os réus em local ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem o feito, sob pena de
presumiremse verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 04 de setembro de 2019.
11 e 14/01

E D I T A L
D E
N O T I F I C A Ç Ã O
E X E C U Ç Ã O
E X T R A J U D I C I A L
Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do DecretoLei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exeqüente a promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S)
que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte)
dias contados de 11/01/2020 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução
extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência
da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em
horário bancário.
Contrato: 802600065753-8 - SED: 458 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): NILT ON DOS SANTOS, BRASILEIRO, ESCRITURARIO, RG:
23.396.402-2-SP, CPF: 136.253.878-75, CASADO PELO REGIME DA COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS NA VIGENCIA DA LEI 6.515/77, COM ADRIANA APARECIDA DE
FREITAS DOS SANTOS, BRASILEIRA, CONSULTORA TECNICA, RG 29.525.381-2SP, CPF: 176.644.518-76. Imóvel sito à: RUA RUI DE MORAIS APOCALIPSE, Nº 312,
AP 73, LOCALIZADO NO 7º ANDAR DO EDIFICIO JURITI, BLOCO 19, INTEGRANTE
DA FASE II DO CONJUNTO RESIDENCIAL DOUTOR BOGHOS BOGHOSSIAN, 40º
SUBDISTRITO BRASILANDIA, SÃO PAULO/SP. Uma vaga indeterminada e descoberta
no estacionamento, localizado na área externa do conjunto.
São Paulo, 11/01/2020.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
Agente Fiduciário
11, 14 e 15/01/2020

ELIN PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ nº 05.326.790/0001-13 - NIRE Matriz 35217724034
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - Ficam os senhores Sócios convocados para
reunião da sociedade Elin Participações Ltda., a realizar-se no dia 20 de janeiro de 2020, às 11h00 na
Avenida São Gabriel, nº 333, 10º andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01435-001, para deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: 1. Assinatura da alteração contratual da sociedade, espelhando a redistribuição de
participações e substituição de sócio, conforme formal de partilha do inventário de Elza Inácio Rolim, extraído
do processo nº 0002793-93.2011.8.26.0108 que tramitou perante a 1ª Vara Judicial do Foro Distrital de
Cajamar. São Paulo 09 de janeiro de 2020. Carlos Eduardo Inácio Rolim – Sócio administrador.

MOBILIDADE PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A.
CNPJ/MF Nº. 29.206.359/0001-00 - NIRE Nº. 35.300.511.026 - COMPANHIA FECHADA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 21 de novembro de 2019, às 09h30, na sede da Mobilidade Participações e Concessões
S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 3, Vila Olímpia, CEP 04551-065,
São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3.
MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Leonardo Couto Vianna e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a reeleição dos Diretores da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores
Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição
prevista no artigo 17, alínea (a) do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a reeleição dos Diretores, os
Senhores: LUIS AUGUSTO VALENÇA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 02.228.228-99 - SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº.
254.751.935-68, para ocupar o cargo de Diretor Presidente; e CHRISTIANO AQUILLES GRAMLICH DAS NEVES,
brasileiro, administrador de empresas, casado sob o regime de separação total de bens, portador da Cédula de
Identidade RG nº. 20.713.587-3 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 152.663.928-94, para ocupar o cargo de Diretor
sem designação especíﬁca; ambos com endereço proﬁssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° Andar, Vila
Olímpia, São Paulo/SP, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a ser realizada após
a Assembleia Geral Ordinária de 2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus
substitutos. Os Diretores ora eleitos aceitam sua nomeação, declarando neste ato terem conhecimento do artigo 147 da
Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e consequentemente, não estarem incurso em quaisquer
dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declaração
de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por
todos os presentes. São Paulo/SP, 21 de novembro de 2019. Assinaturas: Leonardo Couto Vianna, Presidente da Mesa
e, Paulo Yukio Fukuzaki, Secretário. Conselheiros: (1) Leonardo Couto Vianna; (2) Eduardo de Toledo; e (3) Paulo Yukio
Fukuzaki. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho
de Administração nº. 01, às folhas 21 e 22. Leonardo Couto Vianna - Presidente da Mesa, Paulo Yukio Fukuzaki Secretário. JUCESP nº 3.848/20-6 em 07.01.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Mitra Participações S.A.

(em constituição)
Ata de Assembleia Geral de Constituição da Mitra Participações S.A.
1. Data, hora e local: Aos 10.07.2019, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365,
conjunto 64, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05407-003. 2. Presença: Presentes os fundadores e subscritores, representantes da
totalidade do capital inicial da Companhia, a saber: Gustavo França Pianucci e Maximiliano José Ranzani Garcia. 3. Mesa:
Presidente: Gustavo França Pianucci. Secretário: Maximiliano José Ranzani Garcia. 4. Convocação: Dispensada a convocação
prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 5. Deliberações: Foram tomadas, por unanimidade
de votos e sem quaisquer ressalvas, as seguintes deliberações: 5.1. Aprovar a constituição de uma sociedade anônima sob
a denominação de Mitra Participações S.A., com sede e foro na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, conjunto 64, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05407-003. 5.2. Aprovar o capital social inicial de R$ 100,00, representado por 100 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 100%, tendo sido constatada a realização, como entrada, do depósito em dinheiro correspondente a 100%
do capital social da Companhia, no montante de R$ 100,00, em conta vinculada no Banco do Brasil S.A., nos termos dos artigos 80, inciso III, e 81 da Lei nº 6404/76, tudo de acordo com os Boletins de Subscrição e o Recibo de Depósito que constituem os Anexos I e II, respectivamente, à presente Ata de Assembleia Geral de Constituição. 5.3. Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia, cuja redação consolidada constitui o Anexo III à presente Ata de Assembleia Geral de Constituição, dando-se assim por efetivamente constituída a Mitra Participações S.A., em razão do cumprimento de todas as
formalidades legais. 5.4. Eleger o Sr. Gustavo França Pianucci, brasileiro, solteiro, maior, empresário, RG nº 41.119.5773 SSP/SP, CPF nº 362.762.708-30, com escritório regional na Rua Cardeal Arcoverde nº 2.365, conjunto 64, Pinheiros, São
Paulo/SP, CEP: 05407-003, para o cargo de Diretor sem designação especíﬁca e o Sr. Maximiliano José Ranzani Garcia,
brasileiro, maior, casado no regime da comunhão parcial de bens, empresário, RG nº 34.715.849-3 SSP/SP e CPF nº 222.429.39840, com escritório regional na Rua Cardeal Arcoverde nº 2.365, conjunto 64, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05407-003, para
o cargo de Diretor sem designação especíﬁca; todos com mandato de 2 anos, os quais aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, aﬁrmando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema ﬁnanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e ato contínuo, tomaram posse mediante assinatura dos Termos de Posse constantes
dos Anexos IV e V, respectivamente, à presente Ata de Assembleia Geral de Constituição, os quais permanecerão arquivados
na sede da Companhia. 5.5. A remuneração global anual dos membros da Diretoria será determinada em Assembleia Geral
a ser realizada em data posterior. 5.6. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária, nos
termos do artigo 130, do § 1º da Lei 6404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere
esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos subscritores da Companhia. 7. Acionistas Gustavo França Pianucci e Maximiliano José Ranzani Garcia. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 10.07.2019. Gustavo França Pianucci - Presidente, Maximiliano José Ranzani Garcia - Secretário. Advogado: Maximiliano José Ranzani Garcia - OAB/
SP 251.649. JUCESP NIRE nº 3530054233-9 em 30.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA ACQUA

FEDERAÇÃO PAULISTA DE ESPORTES RADICAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sr. Presidente da FEDERAÇÃO PAULISTA DE ESPORTES RADICAIS- FPER, no
uso de suas atribuições, convoca todas as entidades filiadas e quites com suas
obrigações estatutárias, a participarem da assembleia geral realizada 04 de Fevereiro
de 2020, ás 14:00 hrs em primeira chamada e ás 14:30 hrs a segunda chamada e
última chamada, com qualquer número de entidades presentes, na Rua Ministro
Jesuíno Cardoso,nº589- Itaim Bibi ,São Paulo, para deliberarem a seguinte Ordem do
Dia: 1) prestação de contas; 2º) adequação estatutária em conformidade com a lei.
12.868/13; 3º)Eleição e posse do Presidente, vice-Presidente e membros do conselho
Fiscal. São Paulo, 15 de Janeiro de 2020. Paulo Eduardo Dorsa Buitoni, Presidente da
Federação Paulista de Esportes Radicais.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1011382-70.2014.8.26.0005 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 1) ALCINO JOSÉ MARQUES
FILHO, Brasileiro, Casado, RG 5598292- X, CPF 528.202.628-72, 2) SEBASTIANA MARIASILVA FILHO,
Brasileira, Casada, Prendas do Lar, RG 18.278.128, CPF 308.119.158-08, 3) NELVARO JOSE MARQUES,
Brasileiro, Casado, RG 13125099, CPF 572.453.558-00, e 4) SILMARA LIMA SANTOS MARQUES, Brasileira,
Casada, Prendas do Lar, RG 039702520-23, CPF 105.686.328-50, que por este Juízo, tramita de uma ação
de Execução de Título Extrajudicial, movida por BANCO DO BRASIL S/A, objetivando receber a quantia de
R$ 166.482,53 (Jun/2014), relativa a Cédula de Crédito Bancário de nº 126.708.959, firmada em 24/06/2013,
inadimplida pelos executados. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que fiquem cientes da penhora junto ao sistema Bacen-Jud realizada em
suas contas bancárias nos valores de R$ 33,84, R$ 8.094,23, R$ 43,46, a fls. 221/225, advertindo-os de que
poderão no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, oferecerem
suas impugnações. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de dezembro de 2019.
11 e 14/01

MOBILIDADE PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A.
CNPJ/MF Nº. 29.206.359/0001-00 - NIRE Nº. 35.300.511.026 - COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 21 de novembro de 2019, às 09h00, na sede da Mobilidade Participações e Concessões S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 3, Vila Olímpia, CEP
04551-065, São Paulo/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 veriﬁca das assinaturas constantes e apostas no “Livro de Registro de Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr.
Leonardo Couto Vianna e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a reeleição
dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: As acionistas da Companhia, por
unanimidade de votos, 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 a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, os Senhores: LEONARDO COUTO VIANNA, brasileiro, casado sob o regime
de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 57.691.434-4 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob o nº. 156.835.756-72; EDUARDO DE TOLEDO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.358.259-X - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob
o nº. 103.264.958-51; e PAULO YUKIO FUKUZAKI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
contador, portador da Cédula de Identidade RG nº. 10.194.341 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 073.215.16865; todos com endereço proﬁssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065,
São Paulo/SP; para o cargo de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato se encerrará até a data da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estarem incurso em quaisquer
dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termos de Posse, Declaração
de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia. 6.3. Aprovar, conforme atribuição prevista artigo 14 do Estatuto Social, a eleição do Sr. LEONARDO COUTO VIANNA para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes.
São Paulo/SP, 21 de novembro de 2019. Assinaturas: Leonardo Couto Vianna, Presidente da Mesa e, Paulo Yukio Fukuzaki, Secretário. Acionistas: (1) COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES, representada pelo Sr.
Paulo Yukio Fukuzaki; (2) CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, representada pelo Sr. Paulo Yukio Fukuzaki. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no Livro de Registro de
Atas de Assembleias Gerais nº. 01, às folhas 96 a 97. Leonardo Couto Vianna - Presidente da Mesa, Paulo Yukio Fukuzaki - Secretário. JUCESP nº 3.847/20-2 em 07.01.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CNPJ/ME nº 14.496.195/0001-17
NIRE 35.300.414.624
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2020

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do DecretoLei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exeqüente a promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S)
que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte)
dias contados de 11/01/2020 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução
extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência
da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em
horário bancário.

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 07 de janeiro de 2020, às 10h00, na sede social da
COMPANHIA ACQUA. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 23º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011. 2. Convocação
e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo segundo do
artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração. 3. Mesa: Presidente: Sr. José Carlos Reis
de Magalhães Neto; Secretário: Sr. Paulo Henrique Altero Merotti. 4. Ordem do Dia:
Re-ratiﬁcar a ata de reunião do conselho de administração da Companhia realizada
em 31 de outubro de 2017, para que conste o valor corretamente distribuído pela
Companhia a título dividendos intercalares com base no balanço patrimonial levantado
em 31 de julho de 2017. 5. Deliberações: Apreciado, deliberado e votado, resolvem
os membros do Conselho de Administração aprovar, integralmente e sem ressalvas, reratiﬁcar a ata de reunião do conselho de administração da companhia, para corrigir
o valor declarado para distribuição a título de dividendos intercalares. Assim, onde
constou o valor de R$2.356.724,84 (dois milhões, trezentos e cinquenta e seis mil,
setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), deverá constar o valor
de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). Ratiﬁcam-se todos os demais atos que não
tenham sido expressamente retiﬁcados neste instrumento. 6. encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata,
a qual, após lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, 07 de janeiro de 2020. Assinaturas: Mesa: Presidente - Sr. José Carlos Reis
de Magalhães Neto; Secretário - Sr. Paulo Henrique Altero Merotti; Conselheiros: Srs.
Fabrício Carvalho Silva; Paulo Henrique Altero Merotti e José Carlos Reis de Magalhães
Neto. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 07 de janeiro de 2020.
Mesa: José Carlos Reis de Magalhães Neto - Presidente; Paulo Henrique Altero Merotti
- Secretário.

Contrato: 102604055334-4 - SED: 613 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): OSWALDO JOSE RIBEIRO, BRASILEIRO, GERENTE DE
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, RG. 4.919.176-SP, CPF: 564.511.648-87,
CASADO PELO REGIME DA COMUNHÃO DE BENS, ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA
DA LEI 6.515/77 COM MARIA ANGELA ROSSETO RIBEIRO, BRASILEIRA,
PROFESSORA, RG. 5.556.135-SP. Imóvel sito à: RUA ANTONIO DE PROENÇA, Nº
63, APARTAMENTO Nº 23, 2º ANDAR, DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PAULICÉIA, VILA
URSULINA, NO 4º SUBDISTRITO-NOSSA SENHORA DO Ó, SÃO PAULO/SP. Uma
vaga na garagem coletiva localizada no subsolo e no pavimento térreo do edifício,
com direito a guarda e estacionamento e um veículo de passeio de padrão ou porte
médio, auxiliado por manobrista.
São Paulo, 11/01/2020.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
Agente Fiduciário
11, 14 e 15/01/2020

Jornal O DIA SP

São Paulo, 11, 12 e 13 de janeiro de 2020
Concreserv Concreto S.A – “ Em Recuperação Judicial”
CNPJ: 06.262.453/0001-72 - NIRE: 35.300.497.520
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/11/2019
Aos 29/11/19, às 10 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa Dirigente: Fábio Gonzales Novais, Presidente; Marcelo Gonzales Novais, Secretário. Ordem do Dia e Deliberações: Alterar capital social de R$ 63.895.657 para R$ 13.182.340
por erro contábil na classiﬁcação do ajuste de avaliação patrimonial, segue composição dos valores: Valor do Capital Atual: R$
63.895.657;Valor da Alteração:R$ 50.713.317;Valor Alterado:R$ 13.182.340.Observações Finais:Nada mais havendo a tratar.

ISEC SECURITIZADORA S.A.

(Sucessora por incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A, a partir de 01/09/2017)
CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários
da 23ª e 24ª Séries da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A.
Aos dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2019 foram publicados os Editais de 1ª Convocação para Assembleia Geral de
Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários ocorrida em 06 de janeiro de 2020. No entanto, consoante os termos
da cláusula 12.3 do Termo de Securitização não houve quórum suﬁciente para a efetiva instalação da Assembleia tendo sido
lavrado o Termo de não instalação, na referida data e imediatamente transmitido a CVM (Comissão de valores mobiliários)
de acordo com as normas legais. Portanto, ﬁcam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 23ª
e 24ª Séries da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das
cláusulas 12.2, do respectivo Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da
23ª e 24ª Séries (“Termo de Securitização”) a reunirem-se em 2ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI,
a realizar-se no dia 20 de janeiro de 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 tomadas incluindo, mas não se limitando, à
Recompra Compulsória dos Créditos imobiliários loteamento, conforme disposto na cláusula 7.1 (n) do Instrumento
Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, em razão do descumprimento, quanto à entrega do TVO do
empreendimento Aldeia expedido pelo órgão competente; (ii) Aprovar os ajustes necessários ao Termo de Securitização, de
modo que no aditamento a ser celebrado sejam estabelecidas as periodicidades e a forma de pagamento dos CRI Seniores,
bem como, dos CRI Subordinados; (iii) Aprovar a liberação dos créditos imobiliários que sejam objeto de distrato,
substituição e recompra, de modo que tal liberação se aplique para os casos já distratados, substituídos e recomprados,
desde que garantia esteja enquadrada, os percentuais atendidos e tenham sido respeitados os dispositivos contratuais para
tal liberação; (iv) Aprovar ou não a reorganização societária e alteração de controle da Cipasa Desenvolvimento Urbano
S.A. (“Reorganização Societária”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.262.743/0001-53, bem como suas controladas,
subsidiárias e sociedades de propósito especíﬁco (“SPEs”), que conﬁguram com parte e/ou garantidoras da operação,
autorizando ou não a alteração de controle das SPEs de modo que os empreendimentos objeto de cada SPE passem a ser
administrados e executados por nova loteadora/incorporadora; (v) Das medidas a serem tomadas incluindo, mas não se
limitando, a Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários Loteamento, conforme disposto na Cláusulas 2.12 e 7.1 (q)
do Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, em razão da apresentação de Créditos
Imobiliários Inelegíveis , conforme disposto na notiﬁcação enviada pela Securitizadora às Cedentes em 15 de maio de 2019;
(vi) Da aprovação ou não da decretação do Vencimento Antecipado da Escritura de Debêntures e consequentemente do
CRI, em decorrência da insuﬁciência de recursos na Conta Centralizadora nos meses de 09/2019 e 10/2019 para o
pagamento da parcela da Debênture, conforme disposto na notiﬁcação enviada pela Securitizadora às Cedentes em 21 de
novembro de 2019; (vii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e
celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar as deliberações acima, incluindo, mas
não se limitando, a celebração de aditamentos aos Documentos da Operação, a ﬁm de ajustá-los para reﬂetir as
deliberações acerca da Reorganização Societária e demais matérias da Ordem do Dia. A Securitizadora deixa registrado que
o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares dos CRI que representem pelo menos 2/3
(dois terços) dos CRI em Circulação, em segunda convocação, com qualquer número, e o quórum de deliberação é de
51% dos CRI em Circulação, observados o quórum de no mínimo 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação para as matérias
elencadas na cláusula 12.8.1 do Termo de Securitização. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia
por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do
outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas não
exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser
apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma ou abono bancário do signatário. Para que a veriﬁcação de quórum seja feita
com certa celeridade e de forma eﬁcaz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e
voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda. (“Agente Fiduciário”) (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleia@vortx.com.br, com cópia para
agenteﬁduciario@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, devendo apresentar-se com 30
(trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais
previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 11 de janeiro de 2020. ISEC SECURITIZADORA S.A.

Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de dezembro de 2019
Data, Hora e Local: Aos 11/12/2019, às 13h00, na sede social da Companhia, na Rua Gilberto Sabino, 215, 7º andar,
São Paulo-SP. Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia. Mesa: Presidente: Otavio Lopes Castello Branco Neto; Secretária: Teresa Cristina Meyer
Pires Faleiro. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o orçamento da Companhia para o exercício social a ser encerrado em
31/12/2020 e a sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; e (ii) a delegação de poderes à Diretoria da Companhia e
da Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A. (“HBVC”), subsidiária da Companhia, a fim de autorizar a Diretoria da Companhia
e da HBVC a tomar todas as providências necessárias à negociação e celebração de determinados aditivos aos Contratos
de Prestação de Serviços de Operação Portuária, Prestação de Serviços de Transbordo de Carga e Prestação de Serviços
de Transporte Fluvial de Carga, celebrados entre a Sodrugestivo Trading S.A. (“Sodru”) e HBVC. Deliberações Tomadas por
Unanimidade: Os membros do Conselho de Administração, após análise e discussão das matérias propostas, deliberaram,
por unanimidade e sem quaisquer restrições: (i) Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício social a ser encerrado
em 31/12/2020, que, apresentado e aprovado nesta reunião, foi assinado pelos membros do Conselho de Administração
e ficará arquivado na sede da Companhia, bem como sua submissão à deliberação dos acionistas da Companhia, em
Assembleia Geral a ser realizada oportunamente. (ii) Delegar poderes à Diretoria da Companhia e da HBVC, subsidiária da
Companhia, ficando esta autorizada a tomar todas as providências necessárias à negociação e celebração dos os aditivos
aos Contratos de Prestação de Serviços de Operação Portuária, Prestação de Serviços de Transbordo de Carga e Prestação
de Serviços de Transporte Fluvial de Carga em conformidade com os termos e condições do material apresentado ao
Conselho de Administração e devidamente arquivado na sede social da Companhia. Ficam a Diretoria da Companhia e de
suas subsidiárias autorizadas a praticar todos os atos necessários para a concretização das deliberações ora aprovadas.
Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 11/12/2019.
Assinaturas: Mesa: Otavio Lopes Castello Branco Neto – Presidente; Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro – Secretária.
JUCESP – Registrado sob o nº 1.319/20-6 em 06/01/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Erebo Participações S.A. - (em constituição)
Ata de Assembleia Geral de Constituição
1. Data, hora e local: Aos 10.07.2019, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365,
conjunto 64, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05407-003. 2. Presença: Presentes os fundadores e subscritores, representantes da
totalidade do capital inicial da Companhia, a saber: Gustavo França Pianucci e Maximiliano José Ranzani Garcia. 3. Mesa:
Presidente: Gustavo França Pianucci. Secretário: Maximiliano José Ranzani Garcia. 4. Convocação: Dispensada a convocação
prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 5. Deliberações: Foram tomadas, por unanimidade
de votos e sem quaisquer ressalvas, as seguintes deliberações: 5.1. Aprovar a constituição de uma sociedade anônima sob
a denominação de Erebo Participações S.A., com sede e foro na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, conjunto 64, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05407-003. 5.2. Aprovar o capital social inicial de R$ 100,00, representado por 100 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 100%, tendo sido constatada a realização, como entrada, do depósito em dinheiro correspondente a 100%
do capital social da Companhia, no montante de R$ 100,00, em conta vinculada no Banco do Brasil S.A., nos termos dos artigos 80, inciso III, e 81 da Lei nº 6404/76, tudo de acordo com os Boletins de Subscrição e o Recibo de Depósito que constituem os Anexos I e II, respectivamente, à presente Ata de Assembleia Geral de Constituição. 5.3. Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia, cuja redação consolidada constitui o Anexo III à presente Ata de Assembleia Geral de Constituição, dando-se assim por efetivamente constituída a Erebo Participações S.A., em razão do cumprimento de todas as formalidades legais. 5.4. Eleger o Sr. Gustavo França Pianucci, brasileiro, solteiro, maior, empresário, RG nº 41.119.577-3
SSP/SP, CPF nº 362.762.708-30, com escritório regional na Rua Cardeal Arcoverde nº 2.365, Conjunto 64, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05407-003, para o cargo de Diretor sem designação especíﬁca e o Sr. Maximiliano José Ranzani Garcia, brasileiro, maior, casado no regime da comunhão parcial de bens, empresário, RG nº 34.715.849-3 SSP/SP e CPF nº 222.429.39840, com escritório regional na Rua Cardeal Arcoverde nº 2.365, Conjunto 64, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05407-003, para
o cargo de Diretor sem designação especíﬁca; todos com mandato de 2 anos, os quais aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, aﬁrmando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema ﬁnanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e ato contínuo, tomaram posse mediante assinatura dos Termos de Posse constantes
dos Anexos IV e V, respectivamente, à presente Ata de Assembleia Geral de Constituição, os quais permanecerão arquivados
na sede da Companhia. 5.5. A remuneração global anual dos membros da Diretoria será determinada em Assembleia Geral
a ser realizada em data posterior. 5.6. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária, nos
termos do artigo 130, do § 1º da Lei 6404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere
esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos subscritores da Companhia. 7. Acionistas Gustavo França Pianucci e Maximiliano José Ranzani Garcia. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 10.07.2019. Gustavo França Pianucci - Presidente, Maximiliano José Ranzani Garcia - Secretário. Advogado: Maximiliano José Ranzani Garcia - OAB/
SP 251.649. JUCESP NIRE 3530054232-1 em 30.09.2019.Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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SUPERFRIO ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ Nº 02.060.862/0011-07 | NIRE Nº 35.300.468.121
Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Novembro de 2019
1. Data, hora e local: Realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro de 2019, às 10:00
horas, na sede social da Superfrio Armazéns Gerais S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Braz
Olaia Acosta nº 727, Sala 2101, CEP 14026-040, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. 2.
Convocação: Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 3.
Presença: Presentes a totalidade dos acionistas da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Sr. Gil Conrado
Karsten; e Secretário: Sr. Alessandro Chiaramitara. 5. Ordem do dia: I. Deliberar sobre a realização da
3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada em espécie com garantia real, em série única, todas nominativas e escriturais, de emissão da
Companhia, totalizando o montante de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) (“Debêntures”),
para colocação privada (“Emissão”), de acordo com os termos e condições previstos no Instrumento
Particular de Escritura da 3 ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Colocação Privada, da Superfrio Armazéns Gerais S.A. (“Escritura de Emissão de Debêntures”). II. Deliberar sobre a
outorga das garantias a seguir descritas (“Garantias”), a serem constituídas em favor da ISEC SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita no CNPJ sob o nº
08.769.451/0001-08 (“Securitizadora”), em garantia da totalidade das obrigações assumidas pela
#OMPANHIANO·MBITODAEMISS»ODAS$EB¾NTURESEDAEMISS»ODOSCERTIlCADOSDERECEBÁVEISIMOBIliários de emissão da Securitizadora (“CRI”), conforme descritas na Escritura de Emissão de Debêntures (“Obrigações Garantidas”), sendo certo que os CRI serão lastreados nos créditos imobiliários
decorrentes das Debêntures (“Operação de Securitização”), e serão objeto de emissão e oferta pública
de distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta Restrita”): (a) a alienação
lDUCI¶RIADOSIMÆVEISASEGUIRDESCRITOSh!LIENA¼ÊES&IDUCI¶RIASDE)MÆVEISv ASEREMCONSTITUÁDAS
pela Companhia, em garantia do pagamento das Obrigações Garantidas, nos termos da Lei nº 9.514,
DEDENOVEMBRODE CONFORMEALTERADAAI IMÆVELOBJETODAMATRÁCULAN DO/lCIAL
DE2EGISTRODE)MÆVEISDA#OMARCADE#AMB½ %STADODO0ARAN¶h)MÆVEL#AMB½v AII IMÆVELOBJETODAMATRÁCULAN DO3ERVI¼ODE2EGISTRODE)MÆVEISDA#OMARCADE#ASCAVEL %STADODO
0ARAN¶h)MÆVEL#ASCAVELv AIII IMÆVELOBJETODAMATRÁCULAN DO#ARTÆRIODO2EGISTRODE
)MÆVEIS #IRCUNSCRI¼»O #OMARCADE'ARUVA %STADODE3ANTA#ATARINAh)MÆVEL'ARUVAv EAIV 
IMÆVELOBJETODAMATRÁCULANDO/lCIALDE2EGISTRODE)MÆVEISDA#OMARCADE-ARÁLIA %STADODE3»O0AULOh)MÆVEL6ERA#RUZvE QUANDOEMCONJUNTOCOMO)MÆVEL#AMB½ O)MÆVEL#ASCAVEL
EO)MÆVEL'ARUVA DENOMINADOSCOMOh)MÆVEIS'ARANTIAv !SALIENA¼ÊESlDUCI¶RIASDOS)MÆVEIS
Garantia serão constituídas mediante a celebração do respectivo Instrumento P a r ti c u l a r d e
!LIENA¼»O&IDUCI¶RIADE"EM)MÆVELEM'ARANTIAh#ONTRATOSDE!LIENA¼»O&IDUCI¶RIADE)MÆVELv B 
A CESS»O lDUCI¶RIA DOS DIREITOS CREDITÆRIOS TITULADOS PELA #OMPANHIA  EOU POR SUAS CONTROLADAS 
ORIUNDOSDAEXPLORA¼»OEOUDASATIVIDADESDESENVOLVIDASNOSIMÆVEISDEPROPRIEDADEDA#OMPANHIA 
INCLUINDOATOTALIDADEDOSRESPECTIVOSACESSÆRIOS TAISCOMOATUALIZA¼»OMONET¶RIA ENCARGOSMORATÆRIOS  MULTAS E PENALIDADES PREVISTOS NOS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS RELACIONADOS AOS IMÆVEIS DE
PROPRIEDADEDA#OMPANHIAh$IREITOS#REDITÆRIOSv ASEROUTORGADAPELA#OMPANHIA EOUPORSUAS
CONTROLADAS EMGARANTIADAS/BRIGA¼ÊES'ARANTIDAS EEMMONTANTESUlCIENTEPARAAMANUTEN¼»O
DO§NDICE-ÁNIMODE'ARANTIA CONFORMEDElNIDONA%SCRITURADE%MISS»ODE$EB¾NTURESh#ESS»O
&IDUCI¶RIADE$IREITOS#REDITÆRIOSv PORMEIODACELEBRA¼»ODOINSTRUMENTOPARTICULARDECESS»Olduciaria de direitos creditorios em garantia e em outras avençasoh#ONTRATODE#ESS»O&IDUCI¶RIAv EDO4ERMODE#ESS»O&IDUCI¶RIA SUBSTANCIALMENTENAFORMADO!NEXO)6DO#ONTRATODE#ESS»O
&IDUCI¶RIAh4ERMODE#ESS»O&IDUCI¶RIAv CASOAPLIC¶VELC APROMESSADECESS»OlDUCI¶RIADOS
DIREITOSCREDITÆRIOSTITULADOSPELA#OMPANHIA EOUPORSUASCONTROLADAS DECORRENTESDEFUTUROSINSTRUMENTOSDEEXPLORA¼»OCOMERCIALDOSIMÆVEISDEPROPRIEDADEDA#OMPANHIAEOUDASATIVIDADES
NELESDESENVOLVIDAS BEMCOMOOSDIREITOSCREDITÆRIOSDECORRENTESDARENOVA¼»ODOSINSTRUMENTOSQUE
DERAMORIGEMAOS$IREITOS#REDITÆRIOSh$IREITOS#REDITÆRIOS&UTUROSv EMMONTANTESUlCIENTEPARAA
MANUTEN¼»ODO§NDICE-ÁNIMODE'ARANTIA CONFORMEDElNIDONA%SCRITURADE%MISS»ODE$EB¾NTURES 
DEMODOAACRESCENTAROS$IREITOS#REDITÆRIOS&UTUROS¹CESS»OlDUCI¶RIADOS$IREITOS#REDITÆRIOS 
MEDIANTEAFORMALIZA¼»ODOSRESPECTIVOS4ERMOSDE#ESS»O&IDUCI¶RIAh0ROMESSADE#ESS»O&IDUCI¶RIAv !PÆSACELEBRA¼»ODOSRESPECTIVOS4ERMOSDE#ESS»O&IDUCI¶RIAI OS$IREITOS#REDITÆRIOS&UTUROS
ESTAR»OSUJEITOS¹TODOSOSTERMOSECONDI¼ÊESCONSTANTESDO#ONTRATODE#ESS»O&IDUCI¶RIAEDOS
DEMAISDOCUMENTOSRELACIONADOS¹/PERA¼»ODE3ECURITIZA¼»OEII PARATODOSOSlNSEEFEITOS O
TERMOh$IREITOS#REDITÆRIOSvPASSAR¶ADESIGNARATOTALIDADEDOS$IREITOS#REDITÆRIOSOBJETODACESS»O
lDUCI¶RIADE$IREITOS#REDITÆRIOS INCLUINDOOS$IREITOS#REDITÆRIOS&UTUROSED OFUNDODERESERVAA
ser constituído e mantido pela Companhia em favor da Securitizadora, nos termos do da Escritura de
Emissão de Debêntures, o qual poderá ser utilizado para o pagamento dos valores devidos aos titulaRESDOS#2) BEMCOMOPARAOPAGAMENTODASDESPESASVINCULADAS¹EMISS»ODOS#2)h&UNDODE
2ESERVAv /&UNDODE2ESERVADEVER¶ AQUALQUERTEMPO SEREQUIVALENTEAOSOMATÆRIODOSVALORESDA
última parcela vencida dos CRI que compreenda o pagamento de remuneração e amortização de
principal dos CRI. III. Deliberar sobre a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as
medidas necessárias para a efetivação das ordens do dia acima, incluindo, todas as medidas necessárias para a realização da Emissão, incluindo mas não se limitando ao Instrumento Particular de 3ª
emissão de Debentures Simples não conversíveis em ações da espécie Quirografária, a ser Convolada
em Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Colocação Privada da Superfrio Armazens Gerais
S.A (“Escritura de Emissão de Debêntures”), a constituição das Garantias, e a realização da Operação
de Securitização. 6. Deliberações: 6.1. Examinada e debatida a matéria constante do item “I” da
Ordem do Dia, foi deliberada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a aprovação da
Emissão, com as seguintes características e condições: (a) Data de Emissão: 10 de dezembro de 2019
(“Data de Emissão”). (b) Valor Total da Emissão: R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) na Data
de Emissão. (c) Número de Séries: A Emissão será realizada em série única . (d) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 100.000 (cem mil) Debêntures equivalentes ao montante de R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais). (e) Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00 (um mil reais) na
$ATADE%MISS»OF #ONVERSIBILIDADEE4IPOE&ORMA!S$EB¾NTURESSER»OSIMPLES N»OCONVERSÁVEIS
EMA¼ÊESDEEMISS»ODA#OMPANHIA ESCRITURAISENOMINATIVAS SEMEMISS»ODECAUTELASOUCERTIlcados. (g) Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, a ser convolada em espécie com
garantia real, nos termos do artigo 58, caput , da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. As Debêntures serão automaticamente convoladas em espécie com garantia real, no momento em que forem
constituídas as Garantias, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures. (h) Data de Vencimento das Debêntures: 10 de junho de 2027. (i) Colocação: A colocação das Debêntures será realizada de
FORMAPRIVADA SEMAINTERMEDIA¼»ODEQUAISQUERINSTITUI¼ÊESESEMNOMEA¼»ODEAGENTElDUCI¶RIO
das Debêntures. (j) Não Registro na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e na ANBIMA - Associa¼»O"RASILEIRADAS%NTIDADESDOS-ERCADOS&INANCEIROEDE#APITAISh!.")-!v !%MISS»OCONSTITUIrá uma colocação privada de Debêntures, nos termos do artigo 52 e seguintes da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, não estando, portanto, sujeita ao registro de distribuição na CVM e na ANBIMA.
(k) Vinculação à Emissão de CRI: As Debêntures serão subscritas e integralizadas exclusivamente
pela Securitizadora, na qualidade de debenturista (“Debenturista”), no âmbito de operação de securitização de créditos imobiliários que resultará na emissão dos CRI, mediante assinatura no respectivo
BOLETIMDESUBSCRI¼»ODAS$EB¾NTURES!PÆSASUBSCRI¼»ODAS$EB¾NTURESPELA$EBENTURISTA A$EBENturista (i) será a única titular dos créditos imobiliários decorrentes das Debêntures, e (ii) emitirá uma
cédula de crédito imobiliário integral para representar os créditos imobiliários decorrentes das Debêntures (“CCI”), sendo que as Debêntures e os créditos imobiliários decorrentes das Debêntures, representados pela CCI, serão utilizados como lastro dos CRI, nos termos do respectivo Termo de Securitização de Créditos Imobiliários , e os CRI serão objeto da Oferta Restrita. Em vista da vinculação aos
CRI, acima mencionada, a Companhia concorda que, uma vez ocorrida a subscrição das Debêntures
PELA$EBENTURISTA EMRAZ»ODOREGIMElDUCI¶RIOASERINSTITUÁDOPELA$EBENTURISTA NAQUALIDADEDE
Securitizadora, na forma do artigo 9º da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, todos e quaisquer
recursos devidos à Debenturista, em decorrência de sua titularidade das Debêntures, estarão expres-
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Hijiki Participações S.A.

CNPJ/MF nº 07.112.288/0001-35 - NIRE 35300534476
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Aprovação do 1º Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura
da 1ª Emissão Privada de Debentures Conversíveis em Ações.
Local/data/hora: Rua Simão Álvares, 250, Apartamento 32, São Paulo/SP, em 10/12/2019 às 10h00. Convocação: Dispensadas as formalidades nos termos do Artigo 125, §4º da Lei 6404/76. Presença: Totalidade do capital social, a saber: Marcos Amino, neste ato representado
por seu bastante procurador Otávio Amino; e Maria Paula Amino
Kanashiro. Mesa: Presidente - Maria Paula Amino Kanashiro; Secretário - Otavio Amino. Deliberações: “Aprovadas, por unanimidade”: (a)
proceder o 1º Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª
Emissão Privada de Debentures Conversíveis em Ações registrada na
JUCESP sob o nº ED002874-5/000 em 30/4/2019; (b) reduzir a emissão
para 650 debêntures nominativas, subordinadas, conversíveis em
ações e participativas nos lucros da Companhia, com o valor nominal
unitário de R$ 1.000,00 cada uma e prazo de resgate de 20 perfazendo
o total de R$650.000,00. O prazo para subscrição será de até 30 dias
contados da data desta alteração. (c) reabrir o período de demonstração de interesse na subscrição das debentures por eventuais novos
subscritores; e (d) autorizar os Diretores Maria Paula Amino Kanashiro
e Otavio Amino a celebrar com o subscritor interessado Gustavo Macedo Salomão e demais interessados, o 1º Aditamento ao Instrumento
Particular de Escritura da 1ª Emissão Privada de Debentures Conversíveis em Ações registrada na JUCESP sob o nº ED002874-5/000
em sessão de 30/4/2019. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, lavrou-se esta ata, que lida e achada conforme, foi assinada
por todos os presentes. Assinaturas: Maria Paula Amino Kanashiro
- Presidente da Assembleia, Acionista e Diretora e Otávio Amino - Secretário da Assembleia, Diretor e Procurador. São Paulo, 10/12/2019.
Visto do Advogado: César Augusto Fogarin - OAB/SP 148.597.
JUCESP nº 000.558/20-5 em 02/01/2020.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF Nº. 09.367.702/0001-82 - NIRE Nº. 35.300.352.858 - COMPANHIA FECHADA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 19 de dezembro de 2019, às 13h00, na sede da Companhia de Participações em
Concessões (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP
04551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia. 3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Leonardo Couto Vianna e o Sr. Eduardo de Toledo, como
secretário. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a contratação entre partes relacionadas, entre a ﬁlial Engelogtec da
Companhia (“CPC Engelogtec”) e a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. (“NovaDutra”), a Concessionária
do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S.A. (“AutoBAn”), a Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - ViaOeste
S.A. (“ViaOeste”), a Rodovias Integradas do Oeste S.A. (“SPVias”) e a Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense
S.A. (“MSVia”), para prestação de serviços de: (i) Assessoria, Consultoria, Planejamento e Gerenciamento de Tecnologia
da Informação e sistemas de informática, bem como implementação de projetos especiais relacionados a sistemas de
informática e informação (TI); e (ii) Análise, Controle, Tratamento e Gerenciamento das informações geradas nas Praças
de Pedágio, bem como a implementação de projetos de padronização relacionados aos processos e sistemas de
Arrecadação de Pedágio (CCT); (ii) a contratação entre partes relacionadas, entre a CPC Engelogtec e a Companhia do
Metrô da Bahia (“Metrô Bahia”) para a prestação de serviços de Assessoria, Consultoria, Planejamento e Gerenciamento
de Tecnologia da Informação e sistemas de informática, bem como implementação de projetos especiais relacionados a
sistemas de informática e informação; (iii) o aumento de capital social de controlada direta Concessionária das
Rodovias Integradas do Sul S.A. (“ViaSul”), no valor de R$ 21.678.329,00 (vinte e um milhões, seiscentos e setenta e
oito mil, trezentos e vinte e nove reais); e (iv) a contratação, por sua controlada indireta Aeris Holding Costa Rica S.A.
(“Aeris”), da empresa Euroﬁnsa (“Euroﬁnsa”), para a realização de obras civis, fornecimento de materiais e
equipamentos para a construção do Hangar da Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales (“COOPESA”)
e instalações auxiliares no Aeroporto Internacional Juan Santamaria (“Aeroporto de San Juan”). 5. DELIBERAÇÕES:
Os Senhores Conselheiros, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, após debates e discussões, conforme
previsto no artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e respectivos incisos, deliberaram aprovar: (i) a contratação
entre partes relacionadas, entre a CPC Engelogtec e a NovaDutra, a AutoBAn, a ViaOeste, a SPVias e a MSVia, para
prestação de serviços de: (i) Assessoria, Consultoria, Planejamento e Gerenciamento de Tecnologia da Informação e
sistemas de informática, bem como implementação de projetos especiais relacionados a sistemas de informática e
informação (TI); e (ii) Análise, Controle, Tratamento e Gerenciamento das informações geradas nas Praças de Pedágio,
bem como a implementação de projetos de padronização relacionados aos processos e sistemas de Arrecadação de
Pedágio (CCT), mediante a celebração de instrumentos contratuais distintos, com prazo de vigência de 01 (um) ano; (ii)
a contratação entre partes relacionadas, entre a CPC Engelogtec e o Metrô Bahia para a prestação de serviços de
Assessoria, Consultoria, Planejamento e Gerenciamento de Tecnologia da Informação e sistemas de informática, bem
como implementação de projetos especiais relacionados a sistemas de informática e informação; (iii) o aumento de
capital social de controlada direta ViaSul, no valor de R$ 21.678.329,00 (vinte e um milhões, seiscentos e setenta e oito
mil, trezentos e vinte e nove reais), a ser subscrito e integralizado por sua acionista, a Companhia; e (iv) a contratação,
por sua controlada indireta Aeris, da empresa Euroﬁnsa, para a realização de obras civis, fornecimento de materiais e
equipamentos para a construção do Hangar da COOPESA e instalações auxiliares no Aeroporto de San Juan; tudo
conforme termos e condições apresentados nesta reunião. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por
todos os Conselheiros. São Paulo/SP, 19 de dezembro de 2019. Assinaturas: Leonardo Couto Vianna, Presidente da
Mesa e, Eduardo de Toledo, Secretário. Conselheiros: (1) Leonardo Couto Vianna; (2) Eduardo de Toledo; e (3) Arthur
Piotto Filho. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de
Administração nº. 04, às folhas 186 a 187. Leonardo Couto Vianna - Presidente da Mesa, Eduardo de Toledo - Secretário.
JUCESP nº 3.841/20-0 em 07.01.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CNPJ/MF Nº. 07.682.638/0001-07 - NIRE Nº. 35.300.326.032 - COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 24 de outubro de 2019, às 10h00, na sede da Concessionária da Linha 4 do Metrô de
São Paulo S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Heitor dos Prazeres, nº. 320, Vila Sônia, São Paulo/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 da Companhia, conforme se veriﬁca das
assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO: Os avisos de
que tratam o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme
permitido pelo parágrafo

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, designado pelo Sistema
Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70 e CFG 10/
77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os
imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e
acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e 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 a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação. As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. 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. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11)-97334-6595 - Email: sp@afdsp.com.br.
DATA: 31/01/2020; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP - AG. ESTADOS UNIDOS,
COD. 2887

Contrato: 102490404684-5 - SED: 607 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): MARIA JOSE DE MORAES MANOEL, BRASILEIRA, VIÚVA,
DOMÉSTICA, RG. 15.840.050, CPF: 204.063.988-87 E FRANCISCO CARLOS
MANOEL, BRASILEIRO, MOTORISTA, RG. 9.181.822, CPF: 721.092.548-15, CASADO
SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/
77 COM MARILEI CABRAL MANOEL, BRASILEIRA, DO LAR, RG. 5.081.046, CPF:
721.092.548-15 E REGINA MARIA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR,
COPEIRA, RG. 6.940.956, CPF: 915.401.948-68 E CELSO LUIZ GUERRA DE
ALMEIDA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, RG. 5.535.162, CPF: 702.046.598-68.
Imóvel sito à: RUA MAURO DE ARAUJO RIBEIRO, 136 (ATUAL Nº 122/100 NÃO
OFICIAL), APARTAMENTO Nº 93, LOCALIZADO NO 9º ANDAR DO EDIFÍCIO VENEZA,
BLOCO A, E A VAGA Nº P-07, LOCALIZADA NO ANDAR TÉRREO, COMPOSTO
PELOS EDIFÍCIOS ROMA E VENEZA, BLOCOS “B” E “A”, COMPONENTE DO
CONJUNTO RECANTO D´ITALIA, VILA NOSSA SENHORADA CONCEIÇÃO, DISTRITO
DE PERUS, SÃO PAULO/SP.

Contrato: 1.1656.4034.765-3 - SED: 500 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): DESYREE ROSA FEIJÓ NEVES, BRASILEIRA, ECONOMIÁRIA,
RG. 6.532.853-SP, CPF: 034.555.968-19, CASADA NO REGIME DA COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77 COM ARLINDO FERREIRA
NEVES, PORTUGUÊS, MOTORISTA AUTÔNOMO, RG. 1037846-SE/DPMAF, CPF:
454.149.128-15. Imóvel sito à: TRAVESSA MARIA LOPES, Nº 09 (ATUAL TRAVESSA
DANÇA DAS HORAS, Nº 56 NÃO OFICIAL), PARTE DOS LOTES NºS 58 E 59 DA
CHÁCARA PINTO, BAIRRO DO TREMEMBÉ, 22º SUBDISTRITO TUCURUVI, SÃO
PAULO/SP. Um prédio e seu respectivo terreno medindo 8,00 metros de frente, e, da
frente aos fundos, no lado direito de quem olha da Travessa mede 23,40 metros, daqui
deflete à esquerda e segue numa extensão de 4,00 metros, daqui deflete à direita e
segue numa extensão de 4,00 metros até a linha dos fundos, confrontando até aí com
Mario Jorge de Paula e Jose Riverá; desse ponto deflete à esquerda e segue pela linha
dos fundos, confrontando com Manoel Xavier de Lima, na extensão de 8,00 metros,
daí defletindo novamente à esquerda segue confrontando com Mariano Medeiros,
numa extensão de 7,70 metros, daí deflete ainda à esquerda e segue por uma linha
olha obliqua em sentido aos fundos, confrontando com Arrigo Vecchiatti, numa extensão
de 9,00 metros; desse ponto deflete à direita e segue confrontando com o mesmo
Arrigo Vecchiatti, por uma linha reta numa extensão de 23,00 metros até o alinhamento
da referida Travessa Maria Lopes, encerrando uma área de 223,00 metros quadrados.
Lance Mínimo Previsto: R$ 397.000,00.

São Paulo, 11/01/2020.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
Agente Fiduciário

São Paulo, 11/01/2020.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.
Leiloeiro Oficial

11, 14 e 15/01/2020
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do DecretoLei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exeqüente a promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S)
que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte)
dias contados de 11/01/2020 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução
extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência
da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em
horário bancário.
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samente vinculados aos pagamentos a serem realizados aos titulares dos CRI e não estarão sujeitos
a qualquer tipo de compensação com obrigações da Debenturista ou dos titulares dos CRI. (l) Atualização e Remuneração: As Debêntures não terão o seu Valor Nominal Unitário atualizado monetariaMENTE!S$EB¾NTURESFAR»OJUSAUMAREMUNERA¼»OQUECONTEMPLAR¶JUROSREMUNERATÆRIOS INCIDENTES
sobre seu Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, correspondentes a um percentual de 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos
$) $EPÆSITOS)NTERlNANCEIROSDEUMDIA EXTRA GRUPO BASEDUZENTOSECINQUENTAEDOIS $IAS
Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, disponível na página
na internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de um spread ou sobretaxa de 2,60% (dois inteiros e sessenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”). A Remuneração das Debêntures será calculada de formaexponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, desde a data de integralização dos CRI,
ou da data de início do último período de capitalização, conforme o caso, até a data de pagamento da
2EMUNERA¼»O DEACORDOCOMOSTERMOSEFÆRMULADElNIDOSNA%SCRITURADE%MISS»ODE$EB¾NTURES
M %NCARGOS-ORATÆRIOS3EMPREJUÁZODA2EMUNERA¼»O OCORRENDOIMPONTUALIDADENOPAGAMENTODE
qualquer quantia devida à Debenturista nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, os débiTOSEMATRASOlCAR»OSUJEITOS¹MULTAMORATÆRIA N»OCOMPENSATÆRIA DEDOISPORCENTO SOBREO
valor total devido em atraso e juros de mora calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento (exclusive) até a data do efetivo pagamento (inclusive) à taxa de 1% (um por cento) ao mês,
SOBREOMONTANTEASSIMDEVIDO INDEPENDENTEMENTEDEAVISO NOTIlCA¼»OOUINTERPELA¼»OJUDICIALOU
extrajudicial, além das despesas incorridas para cobrança. (n) Pagamento da Remuneração: A partir
da Data de Emissão, os valores devidos a título de Remuneração serão pagos mensalmente e sucessivamente. (o) Amortização: O saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado mensalmente, observada a carência de 12 (doze) meses a contar da Data de Emissão. (p) Destinação dos
Recursos: Os recursos líquidos captados pela Companhia, excetuado o montante a título de reembolso, conforme previsto abaixo, serão utilizados até a Data de Vencimento das Debêntures, por ela ou
por suas subsidiárias ou controladas, para a expansão, desenvolvimento, e/ou a realização de melhorias, incluindo quaisquer investimentos relacionados aos empreendimentos imobiliários objetos das
matrículas indicadas no Anexo II da Escritura de Emissão de Debêntures (“Empreendimentos Alvo”).
/SRECURSOSOBTIDOSPELA#OMPANHIACOMAEMISS»ODAS$EB¾NTURESTAMB½MTER»OCOMOlNALIDADEO
reembolso de despesas realizadas anteriormente à Data de Emissão das Debêntures, no âmbito dos
Empreendimentos Alvo descritos e indicados no Anexo II da Escritura de Emissão de Debêntures, incorridas pela Companhia em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses de antecedência à
data de encerramento da Oferta Restrita. (q) Subscrição e Integralização: As Debêntures serão subscritas pela Debenturista por meio da assinatura do respectivo boletim de subscrição. As Debêntures
SER»OINTEGRALIZADAS¹VISTAEEMMOEDACORRENTENACIONAL NADATADEINTEGRALIZA¼»ODOS#2) APÆSO
integral cumprimento das Condições Precedentes para Integralização, conforme previstas na Escritura de Emissão de Debêntures, sendo que o preço de integralização das Debêntures corresponderá ao
6ALOR .OMINAL 5NIT¶RIO R  2ESGATE !NTECIPADO &ACULTATIVO ! #OMPANHIA PODER¶  A SEU EXCLUSIVO
CRIT½RIOEAPARTIRDODECURSODOPRAZODEQUARENTAEDOIS MESESAPÆSA$ATADE%MISS»O REALIZAR
o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures em circulação, mediante o pagamento
à Debenturista, pela Companhia, do saldo Valor Nominal Unitário a ser resgatado acrescido (i) da
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a última data de pagamento da Remuneração até a
DATADOEFETIVORESGATEII DOS%NCARGOS-ORATÆRIOS CASOAPLIC¶VEL EDEMAISENCARGOSDEVIDOSEN»O
pagos até a data do efetivo resgate; e (iii) de um prêmio, conforme previsto na Escritura de Emissão
DE$EB¾NTURESS 2ESGATE!NTECIPADO&ACULTATIVO%SPECIAL!#OMPANHIAPODER¶ AQUALQUERTEMPO 
a partir da Data de Emissão das Debêntures, promover o resgate antecipado da totalidade das DebênTURES EM CIRCULA¼»O  EXCLUSIVAMENTE NAS SEGUINTES HIPÆTESES I  NA HIPÆTESE DE TRANSFER¾NCIA DE
controle, direto ou indireto, da Companhia, direta ou indiretamente, desde que observadas as disposições aplicáveis previstas na Escritura de Emissão de Debêntures; e (ii) caso a majoração de alíquoTAOUBASEDEC¶LCULODOS4RIBUTOS ATUAISOUFUTUROS CONFORMEDElNIDONA%SCRITURADE%MISS»ODE
Debêntures, bem como de quaisquer outros encargos que tenham ou venham a ter como fato gerador
a presente Emissão de Debêntures, e cuja responsabilidade de pagamento seja da Companhia, tornem a presente Emissão de Debêntures excessivamente onerosa à Companhia, desde que referida
majoração ou incidência de novos Tributos seja devidamente comprovada à Debenturista e tenha
fundamento em norma legal ou regulamentar, conforme deliberação dos titulares dos CRI reunidos em
ASSEMBLEIAGERAL/VALORASERPAGO¹$EBENTURISTAATÁTULODE2ESGATE!NTECIPADO&ACULTATIVO%SPEcial será o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido (i) da Remuneração, calculada
pro rata temporis desde a data de integralização dos CRI, ou da última data de pagamento da RemuNERA¼»O CONFORMEOCASO AT½ADATADOEFETIVORESGATEII DOS%NCARGOS-ORATÆRIOS CASOAPLIC¶VEL 
e demais encargos devidos e não pagos até a data do efetivo resgate; e (iii) de um prêmio, conforme
PREVISTONA%SCRITURADE%MISS»ODE$EB¾NTUREST 2ESGATE!NTECIPADO&ACULTATIVO#OMPULSÆRIO!
#OMPANHIAESTAR¶OBRIGADAAREALIZARORESGATEANTECIPADOCOMPULSÆRIODAS$EB¾NTURESNASSEGUINTESHIPÆTESESI DEFORMATOTAL CASOOSTITULARESDOS#2) REUNIDOSEMASSEMBLEIACONVOCADANOS
termos da Escritura de Emissão de Debêntures, deliberem no sentido de não aprovar a realização de
qualquer operação ou reorganização societária envolvendo a Companhia que resulte, direta ou indiretamente, na alteração de controle, direto ou indireto, da Companhia; ou (ii) de forma proporcional,
caso, no prazo de 90 (noventa) dias contados da data de celebração da Escritura de Emissão de DeB¾NTURES N»OSEJAVERIlCADOOCUMPRIMENTODATOTALIDADEDAS#ONDI¼ÊES0RECEDENTESPARA,IBERA¼»O
CONFORMEDElNIDASNA%SCRITURADE%MISS»ODE$EB¾NTURES EOSTITULARESDOS#2)DELIBEREMNESTE
sentido, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures. (u) Vencimento Antecipado: As obrigações da Companhia constantes dos instrumentos relacionados à Emissão poderão ser declaradas
ANTECIPADAMENTEVENCIDASEIMEDIATAMENTEEXIGÁVEIS INDEPENDENTEMENTEDENOTIlCA¼»OOUINTERPElação judicial ou extrajudicial da Debenturista para a Companhia neste sentido, na ocorrência de
qualquer dos eventos estabelecidos na Escritura de Emissão de Debêntures. (v) Local de Pagamento:
/SPAGAMENTOSAQUElZEREMJUSAS$EB¾NTURESSER»OEFETUADOSPELA#OMPANHIAMEDIANTEDEPÆSITO
em conta corrente de titularidade da Securitizadora, conforme indicada na Escritura de Emissão de
Debêntures, e vinculada ao patrimônio separado dos CRI. 6.2. Passando ao item “II” da Ordem do Dia,
foram aprovadas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a constituição das Garantias,
conforme abaixo descritas, em favor da Securitizadora, em garantia da totalidade das obrigações a
serem assumidas pela Companhia no âmbito da emissão das Debêntures e da emissão dos CRI: (i)
#ESS»O&IDUCI¶RIADE$IREITOS#REDITÆRIOSII A0ROMESSADE#ESS»O&IDUCI¶RIAIII AS!LIENA¼ÊES&IDUCI¶RIASDE)MÆVEISEIV O&UNDODE2ESERVA6.3. No que diz respeito ao item “III” da Ordem do Dia,
os acionistas da Companhia autorizaram a Diretoria da Companhia a (i) contratar os prestadores de
SERVI¼OSDA%MISS»O DA/PERA¼»ODE3ECURITIZA¼»OEDA/FERTA2ESTRITA II DISCUTIR NEGOCIAREDElNIR
OSTERMOSECONDI¼ÊESDAS$EB¾NTURES INCLUINDO MASN»OSELIMITANDO ¹SHIPÆTESESDEVENCIMENTO
antecipado, (iii) celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à efetivação da
Emissão, da Operação de Securitização e da Oferta Restrita, e (iv) celebrar quaisquer instrumentos,
públicos ou particulares, inclusive aditamentos, que venham a ser necessários para a realização da
Emissão, a constituição das Garantias e a realização da Operação de Securitização e da Oferta ResTRITA0ORlM OSACIONISTASRATIlCARAMOSATOSJ¶PRATICADOSPELA$IRETORIADA#OMPANHIAEPELOSREpresentantes legais da Companhia relacionados à Emissão e à Operação de Securitização, e autorizaram os Diretores da Companhia a tomarem todas as providências necessárias para implementar as
deliberações aprovadas nesta Assembleia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi
ENCERRADAAREUNI»O DAQUALSELAVROUAPRESENTEATANOLIVROPRÆPRIOQUE LIDAEACHADACONFORME FOI
assinada pelos presentes. Ribeirão Preto, 29 de novembro de 2019. Mesa: Gil Conrado Karsten - Presidente; Alessandro Chiaramitara - Secretário. Acionistas Presentes: Via Verona Investimentos e
Participações S.A. Por Gil Conrado Karsten Cargo: Diretor, Por: Ricardo Leonel Scavazza Cargo: Diretor. Pátria - Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Brazilian Private Equity IV - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Ambos representados por sua administradora, Pátria Investimos Ltda.: Gil Conrado Karsten Cargo:
Administrador, Ricardo Leonel Scavazza Cargo: Administrador JUCESP nº 647.008/19-1, em
20/12/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do DecretoLei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exeqüente a promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S)
que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte)
dias contados de 11/01/2020 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução
extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência
da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em
horário bancário.
Contrato: 102354128009-5 - SED: 611 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): NANCI AMARAL MELO SAMPAIO, BRASILEIRA, CASADA, ANALISTA
DE SISTEMAS, RG. 13.468.481-SP, CPF: 076.154.328-71 E ODAIR SAMPAIO,
BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, COMERCIANTE, RG. 9.601.610-3-SP, CPF:
951.263.928-91. Imóvel sito à: AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES, Nº
1652 (ATUAL Nº 1.720 NÃO OFICIAL), APARTAMENTO Nº 14, TIPO B, LOCALIZADO
NO 1º ANDAR DO EDIFÍCIO SAFIRA, BLOCO 14 DO CONDOMÍNIO ESPECIAL
“PROJETO BANDEIRANTE”, 31º SUBDISTRIT O-PIRITUBA, SÃO PAULO/SP. Direito
de utilização de uma vaga indeterminada na garagem ‘’G’’, para a guarda de um carro
de passeio do tipo pequeno.
São Paulo, 11/01/2020.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
Agente Fiduciário

11 - 21 - 31/01/2020

11, 14 e 15/01/2020

Jornal O DIA SP

Esporte
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Superliga Feminina 19/20

São Paulo, 11, 12 e 13 de janeiro de 2020

Lorenne ataca contra bloqueio
confronto para ambas as equipes Estamos treinando intensamene falou do lado positivo de dis- te nesta semana todos os fundaputar a partida em casa
mentos: defesa, bloqueio e ata“Tudo vai ter que fluir bem. que. Elas são nossas adversárias

diretas, perderam o último jogo
e virão com tudo para cima da
gente. Estamos animadas e preparadas para enfrentá-las. Voltar
a jogar em casa é muito bom,
principalmente uma partida em
que os três pontos podem fazer
a diferença. Queremos encerrar
bem o primeiro turno”, afirmou
Lyara.
Pelo lado do São Paulo/Barueri, a central Mayany chamou
a atenção para a dificuldade de
enfrentar o Pinheiros.
“Estamos muito focadas,
sabemos que é muito difícil
jogar dentro da casa delas. Pinheiros vem dando muito trabalho nessa Superliga. Estamos estudando e treinando
muito para dar o nosso melhor
e tentar conquistar essa vitória”, disse Ma yany.

Vôlei de Praia

Thiago Monteiro

Ágatha/Duda inicia treinos no Centro de
Desenvolvimento de Voleibol visando Tóquio
Foto/ Getty Image

Dupla realizará trabalho de base da pré-temporada utilizando estrutura da ‘Casa do Vôlei’, em Saquarema

Ágatha e Duda
As preparações para os Jogos
Olímpicos de Tóquio-2020 já
começaram no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV),
em Saquarema (RJ), base de treinamentos e atividades da Confederação Brasileira de Voleibol
(CBV). A parceria entre Ágatha
e Duda (PR/SE) chegou nesta
semana na ‘casa do vôlei’ para
realizar a pré-temporada com trabalhos de base, avaliações físicas constantes e presença de toda
a comissão técnica.
O primeiro período em Saquarema (RJ) durará 10 dias,
com atividades específicas para
cada atleta. Elas possuem toda a
estrutura do CDV à disposição,

com academia completa, sala de
fisioterapia, seis quadras de vôlei
de praia, refeitório, lavanderia.
Para Ágatha, o período intensivo
de concentração é fundamental
para otimizar as atividades e permitir descanso entre todas as sessões, além de unir ainda mais o
time em busca do objetivo.
“Conseguimos nos concentrar totalmente aqui no CDV, tiramos o melhor proveito, estamos aqui apenas para treinar, descansar e aprimorar. Conseguimos
realizar mais sessões de treinamento, pois não temos deslocamento, não sofremos com os
engarrafamentos das grandes cidades. O descanso é otimizado tam-

bém, não nos preocupamos com
funções do dia a dia, da vida rotineira. O quarto fica ao lado das quadras, temos tudo que precisamos,
descanso, alimentação e a tecnologia necessária”, disse Ágatha.
As atletas possuem necessidades diferentes, já que a paranaense de 36 anos atua bloqueando, realizando muitos saltos ao
longo das partidas, enquanto
Duda, 21 anos, é defensora, necessitando de deslocamentos rápidos para salvar os ataques. Assim, os treinamentos têm sido
realizados separadamente, permitindo também que cada atleta
receba total atenção neste período. Duda comentou o formato
das atividades nesta semana.
“Estamos realizando trabalhos de musculação e de iniciação ao vôlei de praia. Começamos por coisas bem básicas e
lúdicas mesmo. É o início de
tudo, nosso corpo está relembrando, se readaptando ao que
fazíamos com intensidade. Fazemos sessões de fisioterapia todos os dias. Não ficamos totalmente paradas nas férias, então a
parte física está mais avançada
em relação aos treinos com bola,
mas é um período muito gostoso, retomar nossa paixão”.
A parceria não disputará a etapa de João Pessoa (PB) do Circuito Brasileiro Open, no final
de janeiro, para completar o pe-

ríodo de pré-temporada. Mas
isso não significa que os fãs verão menos Ágatha e Duda em
ação na temporada. A dupla possui um planejamento de torneios, inclusive com a possibilidade de subir ainda mais no ranking
mundial, para garantir uma das
posições como cabeça de chave
nos Jogos Olímpicos.
“Temos todo o planejamento
traçado até Tóquio, mas vamos
medindo, sentindo como o corpo vai reagir a cada competição.
Existe essa possibilidade de incluir algum torneio que a comissão entenda ser importante, ou
retirar, caso não veja necessidade. Mas vamos jogar muitos torneios, não vamos ficar apenas
treinando e pensando em Tóquio.
São sete a oito torneios internacionais, e cerca de três nacionais,
até os Jogos. É importante atuar,
podemos melhorar nosso ranqueamento olímpico, temos que
analisar taticamente adversários
também, é um processo importante, até para o lado emocional
também”, destacou Ágatha.
Além de Ágatha/Duda, as duplas também já garantidas em
Tóquio-2020, Alison/Álvaro
Filho (ES/PB) e Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF), já possuem períodos de treinamento
agendados no Centro de Desenvolvimento de Voleibol ainda para este mês.

Baked Potato e Participa.
O SKUSA é a principal liga
de kart dos EUA e tem aberto a
temporada americana nos últimos anos. Assim como em 2019,
Miguel fará a maioria de suas
competições no kartismo europeu, buscando novas conquistas
no WSK e também no Italiano de
Kart, competição em que foi
campeão rookie.
“A expectativa para essa temporada é muito boa e estou bem
feliz porque o pessoal da minha
equipe na Europa, a Kart Republic, veio aqui em Miami para me
apoiar no SKUSA. Isso com certeza vai me ajudar e agradeço também o Agnaldo Camba, da MC
Racing, que trabalha comigo desde os meus cinco anos e ajuda
nesse meu processo de evolução
no kart”, diz Miguel.
Camba tem um grande histó-

Foto/Divulgação

Miguel Costa disputa título
do SKUSA em Miami
Um dos principais campeonatos do kartismo americano, o
SKUSA Winter Series começa
neste final de semana em Miami
e o Brasil terá Miguel Costa entre os representantes com boas
chances de disputar o título. Jovem revelação de apenas 10 anos,
Miguel venceu uma das etapas da
competição em 2019 e tentará
um resultado ainda melhor em
2020 na abertura da temporada
do kartismo internacional.
“Estou bastante animado para
esse início de temporada aqui no
SKUSA. Ano passado nós fomos
muito bem, lembro que fiz uma
das minhas melhores corridas de
2019 largando em sexto e vencendo a prova depois de superar
grandes pilotos, inclusive o que
tinha sido eleito melhor piloto da
Europa na categoria”, lembra
Miguel, que tem patrocínio de

Rio Open confirma convite
para Thiago Monteiro na
chave principal

Foto/Divulgação

Um duelo direto encerrará a
décima rodada do turno da Superliga feminina de vôlei 19/20.
Neste sábado (11), o Pinheiros
(SP) jogará com o São Paulo/
Barueri (SP), às 19h, no ginásio
Henrique Villaboim, em São Paulo (SP). A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura.
As duas equipes têm campanhas similares na competição. O
São Paulo/Barueri aparece em
sexto lugar, com 12 pontos (quatro vitórias e cinco derrotas). O
Pinheiros vem na sequência, em
sétimo, também com 12 pontos
(quatro resultados positivos e
seis negativos), mas com um
jogo a mais que a equipe da capital paulista. O Sesc RJ lidera a
competição, com 29 pontos.
No Pinheiros, a levantadora
Lyara ressaltou a importância do
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Pinheiros recebe São Paulo/Barueri
no encerramento da décima rodada

Miguel Costa venceu etapa no
ria no kart e trabalha há mais de 20
anos com a família Piquet, tendo
sido importante na formação das
carreiras de Nelsinho e Pedro Piquet no início de suas carreiras.
A primeira etapa do SKUSA
Winter Series começa com clas-

SKUSA 2019
sificação, Pré-Final e Final sendo disp utadas neste sábado. O
mesmo formato de treino e baterias será repetido no domingo. A
segunda etapa, também no formato de rodada dupla, será em Miami
entre os dias 7 e 9 de fevereiro.

O terceiro convite da chave
principal do Rio Open foi anunciado na sexta-feira para o cearense Thiago Monteiro, tenista número um do Brasil. A sétima edição do maior torneio de tênis da
América do Sul, que acontece de
15 a 23 de fevereiro no Jockey
Club Brasileiro, agora tem dois
brasileiros garantidos na chave
principal. O paulista Felipe Meligeni, campeão da Maria Esther
Bueno Cup, também jogará a
competição. Os ingressos estão
à venda em tudus.com.br/rioopen com preços a partir de R$ 30.
Melhor brasileiro ranqueado, a carreira de Monteiro está
ligada ao Rio Open. Na edição
de 2016, o cearense viu a ascensão de sua carreira acontecer no
Jockey Club após derrotar o
francês Jo-Wilfried Tsonga, na
época top 10, na primeira rodada, sendo responsável pela maior surpresa da história do ATP
500. No torneio, Monteiro tem
como melhor resultado as quartas de final em 2017.
Atual 87º do mundo, Monteiro teve uma boa temporada em
2019, tendo conquistado três títulos nos challengers de Punta del
Este, Braunschweig e Lima e se
firmando entre os 100 melhores
do mundo. O cearense espera
aproveitar a oportunidade para dar
um próximo passo na carreira.
“Fico muito feliz por estar na chave do Rio Open, com esse convite. O torneio faz parte da minha
história. Era a minha primeira chave de ATP e já de cara ganhei de
um top 10, em 2016, depois fiz
quartas-de-final e esse ano quero
romper esta barreira. Espero conseguir aproveitar a oportunidade
e, com o apoio do público, ir em
busca de mais um grande resultado”, disse Monteiro.
Monteiro é o terceiro convidado do torneio. Além dele e
de F elipe Meligeni, o prodígio espanhol Carlos Alcaraz, atleta da
IMG, também estará na chave principal do Rio Open. Os brasileiros e
o espanhol se juntam ao forte lineup da edição de 2020 do Rio Open,
que foi anunciado por completo na
última terça-feira. O torneio contará com destaques do tênis mundial. Com os top 10 Dominic Thiem (4º do mundo) e Matteo Berretini (8º), e grandes nomes como
Diego Schwartzman (13º), Borna
Coric (28º) e Fernando Verdasco
(49º), o ATP 500 carioca promete
tênis da melhor qualidade para os
amantes do esporte.
Com a confirmação de Monteiro, restam seis vagas na chave
principal do Rio Open. Quatro delas são de tenistas que sairão do
qualifying, que acontece nos dias 15
e 16 de fevereiro. O último convite
é reservado para tenistas da lista A+
da ATP, além de uma vaga de special exempt, que é destinada a jogadores que não puderem dispu-

tar o qualifying por ainda estarem em ação em outro torneio.
Caso essas duas últimas não sejam solicitadas, serão preenchidas por alternates.
INGRESSOSRIOOPEN2020
Os ingressos para a sétima
edição do Rio Open apresentado pela Claro podem ser adquiridos
no
site www.tudus.com.br/rioopen. O torneio começa no dia
15 de fevereiro com o qualifying
com entrada gratuita e no dia 17
tem início a chave principal, com
a Grande Final acontecendo no
dia 23. Aprogramação para a chave principal contará com duas
sessões de segunda-feira a quinta-feira: Sessão 1, com início às
16h30; e Sessão Noite, a partir
de 19h. Já de sexta-feira a domingo, o torneio terá sessão única. A
sessão 1 será composta pelo 1º
jogo da Quadra Central e mais
todos os jogos das quadras externas. A sessão noite será formada
pelos jogos que começam a partir de 19h na Quadra Central, além
dos jogos nas quadras externas.
Vale destacar que qualquer ingresso dá acesso ao complexo
que será montado no Jockey Club
Brasileiro, não importa a sessão.
A Grande Final será uma atração
à parte. Quem garantir o ingresso para a decisão do título de
2020 encontrará ativações únicas e terá o nome gravado no
mural do maior torneio de tênis da América do Sul.
O tênis é a atração principal, mas também há muitas outras opções de entretenimento,
numa estrutura comparável à de
grandes eventos do circuito
mundial. O Rio Open conta com
uma área interativa de aproximadamente 10 mil m², o Leblon Boulevard, que oferece
opções de stands, lojas, entretenimento e gastronomia, além
das ativações dos patrocinadores com opções para torcedores de todas as idades.
Na Praça Rio Open os fãs
podem assistir aos jogos em um
telão gigante para não perder um
ponto sequer. E, seguindo a tendência dos grandes torneios do
circuito, o Rio Open tem uma loja
de produtos oficiais — a La Boutique. O evento terá ainda um Espaço Arte e performances musicais nos intervalos das partidas.
Esportivamente o torneio
também é conhecido pelo seu
alto nível. É o primeiro ATP
World Tour 500 da história do
Brasil e integra o seleto grupo
de 13 torneios denominados
ATP 500, sendo um dos 22 mais
importantes do calendário da
ATP e único que ocorre no país.
Isso o credencia como o maior
evento esportivo anual do Rio de
Janeiro e um dos únicos torneios ATP 500 de saibro no mundo.

