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Cerca de 25% dos desempregados
procuram emprego há mais de dois anos
Sábado é Dia D contra o
sarampo na cidade de São Paulo
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Polícia prende sete suspeitos de
envolvimento em ataque em Vitória
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Manhã

Tarde

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

Manhã

Tarde

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

Manhã

Tarde

31º C
18º C

Noite

31º C
20º C

Noite

31º C
21º C

Noite

A União levantou R$ 29,5 bilhões em desestatizações apenas
em janeiro, informou, na sextafeira (14), o secretário especial
de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Salim
Mattar. O valor representa quase
um quinto da meta de R$ 150 bilhões para este ano, anunciada no
início do ano.
O valor alcançado em janei-

ro foi obtido por meio da venda
de participações da União em
empresas estatais. A venda de
20,8 milhões de ações ordinárias
de emissão do Banco do Brasil
em poder da União rendeu R$
1,05 bilhão. O restante foi obtido
por meio da venda das ações detidas pelo BNDESPar, braço do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que investe em empresas,

Vôlei Renata recebe
Sesi-SP em jogo pela sexta
rodada do returno
A sexta rodada do returno da Superliga Banco do
Brasil masculina de vôlei
2019/2020 continua neste
sábado (15). Depois de um
jogo já realizado, com a vitória do EMS Taubaté Funvic
(SP) sobre o Denk Academy
Maringá Vôlei (PR), a rodada segue com mais três confrontos amanhã. Entre eles,
destaque para o duelo paulista
entre Vôlei Renata (SP) e
Sesi-SP, que será no ginásio do
Taquaral, às 18h com transmissão do Canal Vôlei Brasil
(http://canalvoleibrasil.
c b v. c o m . b r ) .
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Turismo
Compra: 4,13
Venda:
4,47

EURO
Compra: 4,66
Venda:
4,66

Morte de bebê de 8 meses por
sarampo é a primeira no
Rio em 20 anos Página 4
Governo anuncia verba
emergencial de
R$ 20 mi para recuperar
danos das enchentes
O Governador João Doria
divulgou nesta sexta-feira
(14) o balanço e ações para
mitigar os efeitos das chuvas
e enchentes que atingiram
São Paulo na última segundafeira (10). O Governo do Es-

tado vai liberar R$ 20 milhões para obras de recuperação em cidades mais afetadas
pelas inundações que ocorreram na região metropolitana
da capital e também no interior.
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Força Bruta é atração em
Cotia (SP) com cinco países
e tentativa de quebrar o
recorde continental
A sétima edição do Força
Bruta, marcada para a manhã
deste domingo (16), na Praça
da Matriz, em Cotia (SP), será
uma das principais atrações
esportivas do fim de semana
no País. A competição, com
transmissão ao vivo da TV
Globo, a partir das 9h15, fará
parte da programação do Es-

Quartas de final são
definidas no torneio
masculino em Maceió (AL)
O Circuito Brasileiro de vôlei de praia está de volta a Maceió (AL). As quartas de final
acontecem na manhã deste sábado (15), a partir das 10h10 (de
Brasília) e serão transmitidas ao
vivo pela página da Confederação
Brasileira de Voleibol (CBV) no
Facebook, e pelo site
voleidepraiatv.cbv.com.br.
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Pedro Solberg sobe no
bloqueio contra o ataque de
Averaldo

porte Espetacular, com entrada gratuita para o público, e reunirá quatro estrangeiros disputando o título:
o inglês Terry Hollands; o
polonês Mateusz Kieliszkowski; o russo Mikhail Shivlyakov; o norteamericano Jerry
Pritchett.
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Linha Accelo traz
nova relação de
eixo traseiro

Sesi-SP

Foto/ Wander Roberto

DÓLAR
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Esporte

Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 4,30
Venda:
4,30

na Petrobras e na Light, empresa
de energia do Rio de Janeiro.
Mattar apresentou o balanço
de 2019 no Painel Brasil 2022,
em São Paulo. No ano passado,
as desestatizações e desinvestimentos renderam R$ 105,4 bilhões ao governo, com a redução
de 71 ativos em empresas.
Neste ano, o governo pretende desfazer-se de 300 ativos
em empresas. No início de
2019, segundo Mattar, o governo tinha 698 participações em
empresas, entre controladas,
subsidiárias, coligadas e participações simples.
Por meio da venda de ações
excedentes, o governo se desfaz
de papéis sem perder o controle
das empresas. A União continua
sendo a maior acionista da empresa. O secretário, no entanto,
informou que, nos próximos
meses, o governo pretende vender empresas estatais, parcialmente ou na íntegra. Página 3

balho no último trimestre do
ano para homens e mulheres.
A taxa de desemprego entre os
homens (9,2%) é menor do
que a observada entre as mulheres (13,1%).
A disparidade pode ser observada também entre brancos,
que tiveram uma taxa de desemprego de 8,7%, e pretos
(13,5%) e pardos (12,6%).
A taxa de contribuição
previdenciária média de trabalhadores com mais de 14 anos
em 2019 ficou em 62,9% no
país. Santa Catarina foi o estado com maior percentual
(81,2%), enquanto o Pará teve
a menor taxa (38,2%). (Agencia Brasil)

Energia acumulada por
Itaipu abasteceria o
mundo por 43 dias

Foto/Divulgação

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

Foto/Arquivo/ABr

A Comissão Nacional de
Saúde da China anunciou na
sexta-feira (14) 121 mortes,
nas últimas 24 horas, pelo novo
coronavírus, designado Covid19, fixando em 1.380 o número de mortos em todo o continente chinês.
Segundo a comissão, o número de infectados cresceu
5.090, indo para 63.581, o que
exclui Macau e Hong Kong.
O principal órgão de saúde
do governo reviu, assim, em
baixa os dados divulgados no
início da sexta-feira pelas autoridades de Hubei, apontando
que houve duplicados na “recolha e registro de dados”.
Segundo a Comissão Nacional de Saúde, o número atual
de infecções na China Continental é de 63.851, um aumento de 5.090, em relação ao dia
de ontem (13).
Os números anteriores divulgados pelas autoridades de
Hubei fixaram o número de infectados acima dos 65.000,
mas a comissão apontou, entretanto, que aquele total está incorreto.
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União levantou
R$ 29,5 bilhões em janeiro
com desestatizações

Foto/ Ascom

Coronavírus:
China
registra 1.380
mortos e
63.581
infectados

Cerca de 25% dos desempregados no Brasil estão à procura de emprego há dois anos
ou mais. Esse contingente chega a 2,9 milhões de pessoas
segundo dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílio – Contínua (Pnad-C),
referentes ao último trimestre
de 2019 e divulgados na sexta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
De acordo com o IBGE,
39,2% dos brasileiros desempregados estão procurando de
trabalho há um ano ou mais e
84% há um mês ou mais.
A Pnad-C também mostrou
dados sobre o mercado de tra-
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Sábado é Dia D contra o
sarampo na cidade de São Paulo
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
MÍDIAS
A coluna (diária) de política do jornalista CESAR
NETO vem sendo publicada desde 1993 na imprensa de São Paulo (SP). Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. A correspondência (EMAIL) do site é cesar@cesarneto.com
.
C Â MA RA
Caso Bruno Covas (PSDB) sancione a lei de Gilberto Nascimento Jr. , pode atender as mães cujo trabalho entra pela noite.
Em tempo: será a própria prefeitura que determinará os horários
estendidos de creches (rede municipal) e conveniados
.
PR E F E I T U RA ( S P)
Por mais descontraído que possa ser, o período de carnaval
pra alguém como o prefeito Bruno Covas tem que servir pra que
se volte ainda mais pra DEUS, em nome de JESUS, pedindo que
o câncer deixe-o em paz, física e espiritualmente
.
AS S E M B LE IA ( S P )
Um dos blocos que poderiam ser formados por deputados e
deputadas no maior Parlamento estadual do Brasil é o desconhecidos na Capital, mas conhecido demais em outras regiões, ao
ponto de poderem se eleger prefeitos e prefeitas
.
GOVERNO (SP)
Gozadores de plantão tão dizendo que pelo fato de João Doria (dono do PSDB ‘liberal de centro’) ter seu general (Exército)
na Segurança Pública desde o começo do mandato foi o que inspirou Bolsonaro montar seu Quartel General
.
CONGRESSO(BR)
Uma pergunta tá no ar : aonde andam os comunicadores - tipo
Kajuru (CIDADANIA - GO) - que no início do mandato (2019)
estavam dia sim e outro também ocupando o noticiário dos meios e veículos de imprensa e as redes sociais ?
.
PR E S I D Ê N C I A ( S P)
Bolsonaro (ainda sem partido) fechou questão e literalmente
montou seu Quartel General, trazendo o general Braga Netto (interventor na Segurança Pública do Rio em 2018) pra Casa Civil.
É guerra e na guerra só é crime deserdar
.
PA R T I D O S
Por mais que alguns parâmetros tenham mudado o que era
considerado natural, normal e constante até 2016, o eleitorado
brasileiro ainda vota confiando na história de um político (ou até
de quem nunca foi). Por isso, tanto os donos ...
.
POLÍTICOS
... dos partidos políticos (hoje 33), como seus sócios preferenciais (nacionais e regionais) que até outro dia apostavam tudo
em personagens movidos por redes sociais, procuram gente com
histórias reais pra vender nas eleições 2020
.
EDITOR
A Coluna (diária) de Política do jornalista CESAR NETO foi
se tornando referência na política. Recebeu a “Medalha Anchieta” na Câmara de São Paulo e o “Colar de Honra ao Mérito” na
Assembleia Legislativa de São Paulo

twitter @CesarNetoReal
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A capital paulista recebe no
próximo sábado (15/02) o dia D
de vacinação contra o sarampo.
A ação faz parte da campanha
nacional de vacinação contra o
sarampo que começou na segunda-feira (10) e vai até o dia 13
de março para pessoas de 5 a 19
anos. Excepcionalmente, a cidade de São Paulo aumentou em
dez anos a idade limite para 29
anos, buscando aumentar a cobertura vacinal entre os adultos
da cidade.
Em 2019, a cobertura vacinal da primeira dose da tríplice
viral no município de São Paulo
foi de 98,49% e, da segunda
dose, de 85,2%. Para saber qual

a UBS mais próxima, basta utilizar o Busca Saúde.
Em São Paulo a campanha é
voltada para pessoas de 5 a 29
anos. Indivíduos desta faixa etária devem procurar a Unidade
Básica de Saúde (UBS) mais
próxima de sua casa ou um
dos postos volantes. A campanha é seletiva, ou seja, os
profissionais de saúde vão
verificar a situação vacinal de
cada indivíduo e vacinar aqueles que estiverem sem a cobertura comprovada contra a
doença. Por isso, a Secretaria
Municipal da Saúde recomenda
a apresentação da caderneta de
vacinação.

As UBS do município de São
Paulo estarão abertas no sábado
(15), das 8h às 17h, para a realização do dia D de vacinação contra o sarampo. Além das UBS, a
Saúde também irá disponibilizar
a vacina em postos volantes da
capital paulista. Confira aqui a
relação de postos volantes.
Cabe ressaltar o caráter seletivo desta campanha, que prevê a vacinação para aqueles que
não tenham comprovante ou que
estejam com o esquema de vacinação incompleto.
A dose contra o sarampo continua disponível nas unidades
básicas de saúde para atualização
vacinal. Pessoas de até 29 anos

devem ter duas doses comprovadas e quem tem entre 30 e 59
anos precisam de uma dose da
tríplice viral. Crianças devem ser
imunizadas aos 6 meses, aos 12
meses e aos 15 meses de idade.
O sarampo é uma doença altamente contagiosa, mais que o
coronavírus, e a vacina é a forma mais eficaz de proteção contra a doença.
Além disso, a capital paulista também vai vacinar as pessoas de todas as idades contra a
febre amarela, conforme calendário de vacina. Atualmente, recomenda-se uma dose aos nove
meses de idade, e um reforço
aos quatro anos de idade.

Plano de segurança no Carnaval de SP
conta com 15 mil policiais por dia
O Governador João Doria
apresentou na sexta-feira (14) as
diretrizes da Operação Carnaval
Mais Seguro, que será implementada já neste final de semana e se repete de 21 a 26 de fevereiro e de 29 de fevereiro a 1º
de março. A operação envolverá, em média, 15 mil policiais
por dia. A Secretaria de Segurança Pública mapeou um total de
2.815 eventos carnavalescos que
vão ocorrer em todas as regiões
do Estado.
“Fizemos um planejamento
especial para tornar o carnaval de
São Paulo o melhor do país.
Além de monitoramento nas estradas e de reforço nos transportes de grande capacidade, montamos uma mega operação policial preventiva. Drones, helicópteros e equipamentos de reconhecimento facial, além de sete
delegacias da mulher, funcionando 24 horas por dia, contribuirão para melhorar a segurança
dos que vão às ruas para curtir o
carnaval”, disse Doria.
Os maiores eventos se concentram na capital, que terá desfiles no Sambódromo do
Anhembi e mais de 600 blocos
– alguns deles com previsão de
mais de 40 mil pessoas em um
único desfile de rua. A estimativa é que 15 milhões de foliões
participem do carnaval na cidade de São Paulo – acréscimo de
25% ante a 2019.

“O Carnaval no Estado de
São Paulo se transformou em
um megaevento e, o sendo, exige de todos uma megaoperação,
transcende a Segurança Pública.
É uma ligação matricial de secretarias, de municípios, de guardas municipais para que esse
megaevento seja conduzido e a
população possa ter sua diversão
tendo a proteção que precisa e
que merece”, afirmou o Secretário de Segurança Pública, João
Camilo Pires de Campos.
As ações preventivas e ostensivas serão intensificadas
para combater crimes, inclusive
os de cunho sexual. Haverá postos de apoio nos principais corredores de desfiles de blocos e
no Sambódromo, além de tendas
com ao menos uma PM feminina para acolhimento a mulheres
vítimas de assédio ou em situação vulnerável.
O patrulhamento por viaturas
e aeronaves também será reforçado. Em média, 12 helicópteros da PM serão usados diariamente, e locais de eventos terão
monitoramento em tempo real
por meio do Dronepol – em
média, 50 drones por dia. A Operação Direção Segura terá 135
pontos de fiscalização diários
em vias urbanas e rodovias para
coibir infrações de trânsito e flagrar motoristas alcoolizados. Os
plantões em delegacias e distritos policiais serão aprimorados

e reforçados, inclusive com uso
do novo Sistema de Reconhecimento Facial para buscar procurados pela Justiça e pessoas desaparecidas.
No litoral sul, além do efetivo local, há o reforço de 750
policiais militares da Operação
Verão Mais Seguro. No litoral
norte, o reforço é de 150 PMs.
O Policiamento Rodoviário terá
12 veículos a mais para o litoral
norte, 20 para o sistema Anchieta/Imigrantes e 17 para o litoral sul.
Transporte
A Operação Carnaval Mais
Seguro também dará destaque ao
transporte rodoviário e por trilhos, além das travessias litorâneas. As rodovias terão reforço
operacional e de fiscalização em
tempo real com uso de câmeras
e drones. A travessia SantosGuarujá terá sete balsas e uma
lancha para até 190 passageiros,
e a Guarujá-Bertioga ficará com
duas balsas e uma lancha para
370 pessoas.
“Estamos mantendo a ação já
estruturada na Operação Verão.
As ações se concentram nos
principais pontos do Estado juntamente com a ação do policiamento rodoviário e fazendo reforço principalmente nas balsas”, disse o Secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

Nas linhas de metrô e trens
da Grande São Paulo, haverá
reforço de funcionários nas
estações com maior fluxo de
passageiros e aumento no número de viagens de acordo
com a demanda.
Saúde
Durante o carnaval, a Secretaria de Estado da Saúde vai atuar em diversas frentes. Para prevenir doenças sexualmente
transmissíveis, haverá ações de
testagem gratuita para HIV e sífilis, além da distribuição de preservativos masculinos e femininos e sachês de gel lubrificante.
O Centro de Vigilância Sanitária também vai promover blitze especiais da Lei Antiálcool
para menores e da Lei Antifumo
em estabelecimentos comerciais nos arredores dos locais de
concentração de foliões. “Para
isso temos 40 agentes na capital, mais 160 no interior, mais o
efetivo da prefeitura no sentido
de coibir, dentro daquilo que a
gente consegue, o consumo de
álcool e fumo principalmente
entre pessoas menores de idade”, lembrou o Secretário da
Saúde, José Henrique Germann
Ferreira.
Em caso de desastres ou acidentes graves, equipes do Grupo de Resgate contarão com estrutura reforçada para atuar com
o Águia e Corpo de Bombeiros.

Governo anuncia verba emergencial de
R$ 20 mi para recuperar danos das enchentes
O Governador João Doria
divulgou nesta sexta-feira (14)
o balanço e ações para mitigar
os efeitos das chuvas e enchentes que atingiram São Paulo na
última segunda-feira (10). O
Governo do Estado vai liberar
R$ 20 milhões para obras de recuperação em cidades mais afetadas pelas inundações que
ocorreram na região metropolitana da capital e também no interior.
“Após reunião com a Defesa
Civil, nós liberamos R$ 20 milhões para o atendimento às cidades que foram mais atingidas
pelas chuvas na região metropolitana e no interior, além de outras iniciativas de ordens estruturantes que estão sendo adotadas na capital e demais cidades
juntamente com os prefeitos”,
afirmou Doria.
Há demandas para obras de
recuperação em Botucatu (três
pontes), Araçariguama (cinco
pontes), Porangaba (quatro pontes) e Capivari (galeria pluvial e
pavimentação). Os valores serão

apurados pelas prefeituras para
análise técnica e viabilidade de
convênio com o Estado.
Na próxima semana, Doria
irá a Brasília e pedirá à União o
repasse, a fundo perdido, de R$
350 milhões para construir cinco novos piscinões na Grande
São Paulo. “Obras de piscinões
são caras, longas e precisam de
financiamento federal”, afirmou
o Governador. “Os piscinões representam, estruturalmente, a
única forma efetiva de minimização de enchentes. Tenho certeza que o governo federal não
vai virar as costas aos brasileiros de São Paulo”, acrescentou.
A Defesa Civil do Estado foi
notificada pelas prefeituras de
Botucatu, Laranjal Paulista, Taboão da Serra, Bofete e Osasco
sobre possível decretação de situação de emergência. O Estado
homologou sumariamente o status de Botucatu. Pirapora do
Bom Jesus, Cotia, São Paulo,
Tietê e Itaquaquecetuba ainda
avaliam danos para decidir efetivamente se decretarão situação

de anormalidade ou não.
O Governo de São Paulo enviou material de ajuda humanitária (kits de limpeza, higiene e
vestuário, lonas plásticas, cestas
básicas e colchões) para os municípios de Araçariguama, Carapicuíba, Itapevi, Itaquaquecetuba,
Itariri, Peruíbe, Pirapora do Bom
Jesus, Salto, Taboão da Serra,
Botucatu, Guarujá e Lins. No
total, foram 5.649 itens (22 toneladas), no valor de R$ 186,6
mil.
A Defesa Civil também esteve com técnicos do Instituto
Geológico e do IPT (Instituto de
Pesquisas Tecnológicas) nos
municípios de Osasco, Botucatu, Mairiporã, Pirapora do Bom
Jesus e Lavrinhas para vistorias
nas áreas mais atingidas. As autoridades locais foram informadas sobre a documentação necessária para decretar situação
de anormalidade e homologação
do Estado.
Desenvolvimento Social
O Acolhe SP, da Secretaria

de Estado da Desenvolvimento
Social, é um programa de proteção social que atende municípios que declaram situação de
emergência ou estado de calamidade pública. São ações voltadas
à redução dos impactos, auxílio
à população afetada e atendimento psicossocial de vítimas
de inundações e seus familiares.
Fundo Social
O Fundo Social de São Paulo entregou 101 caixas de roupas, cem colchões, 250 cobertores, 160 caixas de alimentos
e cem garrafas de suco para os
municípios de Araçariguama, Itaquaquecetuba, Laranjal Paulista
e Taboão da Serra. O auxílio é
feito por meio da Defesa Civil
do Estado, que encaminha às necessidades de atendimentos durante as ocorrências.
Doações às vítimas podem
ser entregues no depósito do
Fussp (Av. Marechal Mário Guedes, 301 – Jaguaré – São Paulo/
SP), de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h.

Estação Brás da CPTM participa de
campanha contra assédio no carnaval
Na sexta-feira (14), quem
passar pela Estação Brás poderá
participar de diversas atividades
gratuitas ligadas à campanha ‘Não
é Não! Por um Carnaval sem Assédio’. O evento acontece das
10h às 14h e tem como objetivo
alertar a população sobre o tema
às vésperas do Carnaval.
Na ocasião, agentes do programa “Casa Bem Querer Mulher” promoverão uma roda de
conversa para promover a conscientização em situações de as-

sédio e proteção às doenças sexualmente transmissíveis (DST),
além de acolhimento às mulheres que já sofreram assédio ou
agressões físicas, psicológicas
e verbais e de orientações sobre
os direitos das vítimas para encorajá-las a denunciar abusos.
Também serão distribuídos kits
de preservativos e materiais informativos acerca do tema.
Durante o evento, as mulheres poderão se inscrever em cursos gratuitos de empreendedo-

rismo social e yoga, realizados
na Casa Bem Querer Mulher, e
para o concurso miss Jabaquara.
Ações de Saúde e Bem-estar
A iniciativa é do programa
“Casa Bem Querer Mulher” e
conta com apoio da Secretaria
dos Transportes Metropolitanos
(STM) e das empresas ligadas a
ela, como a CPTM, que abre espaços em suas estações para a
realização de atividades ligadas
a promoção da saúde e bem-es-

tar dos passageiros, incentivo à
leitura, mostras artísticas, exposições, apresentações e manifestações culturais de artistas e
instituições parceiras.
Serviço
“Não é Não! Por um carnaval sem assédio”
Local: Estação Brás (linhas
7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e
12-Safira)
Data: sexta-feira (14)
Horário: das 10h às 14h
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União levantou R$ 29,5 bi em
janeiro com desestatizações
A União levantou R$ 29,5
bilhões em desestatizações apenas em janeiro, informou, na sexta-feira (14), o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Salim
Mattar. O valor representa quase um quinto da meta de R$ 150
bilhões para este ano, anunciada
no início do ano.
O valor alcançado em janeiro foi obtido por meio da venda
de participações da União em
empresas estatais. A venda de
20,8 milhões de ações ordinárias de emissão do Banco do Brasil em poder da União rendeu R$
1,05 bilhão. O restante foi obti-

do por meio da venda das ações
detidas pelo BNDESPar, braço
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) que investe em empresas, na Petrobras e na Light,
empresa de energia do Rio de
Janeiro.
Mattar apresentou o balanço
de 2019 no Painel Brasil 2022,
em São Paulo. No ano passado,
as desestatizações e desinvestimentos renderam R$ 105,4 bilhões ao governo, com a redução de 71 ativos em empresas.
Ativos
Neste ano, o governo pretende desfazer-se de 300 ativos em

empresas. No início de 2019,
segundo Mattar, o governo tinha
698 participações em empresas,
entre controladas, subsidiárias,
coligadas e participações simples.
Por meio da venda de ações
excedentes, o governo se desfaz
de papéi s sem perder o controle das empresas. A União continua sendo a maior acionista
da empresa. O secretário, no
entanto, informou que, nos
próximos meses, o governo
pretende vender empresas estatais, parcialmente ou na íntegra.
A primeira empresa com
controle direto da União a ser

desestatizada será a Agência
Brasileira Gestora de Fundos
Garantidores e Garantias
(ABGF). A venda da parcela da
empresa responsável por garantir investimentos em infraestrutura está marcada para
agosto. A parcela que garante
exportações continuará sob
controle estatal.
Mattar disse que as desestatizações tornam o Estado
mais eficiente. Segundo ele, o
Estado tem de concentrar-se
na melhoria da qualidade de
vida para o cidadão, fornecendo segurança, saúde, educação, saneamento e infraestrutura. (Agencia Brasil)

Energia acumulada por Itaipu
abasteceria o mundo por 43 dias
Em operação desde 1984, a
usina hidrelétrica de Itaipu atingiu na sexta-feira (14) a marca
histórica de 2,7 bilhões de megawatts-hora (MWh) de energia
acumulada gerada. A quantidade
gerada por suas turbinas é tão
grande que, para dar uma ideia de
sua dimensão, a empresa binacional apresentou um levantamento mostrando o que poderia ser
feito com ela.
Segundo a Itaipu Binacional,
que é responsável por atender
quase 15% do mercado de energia elétrica brasileira e 93%
do Paraguai, a energia gerada
ao longo desses 35 anos seria
capaz de abastecer todo o pla-

neta por 43 dias – algo que nenhuma outra usina do planeta já
foi capaz de fazer, segundo a
empresa.
Com a quantidade de energia já gerada, Itaipu seria capaz
de suprir a demanda energética brasileira por cinco anos e
nove meses; e a demanda paraguaia por 190 anos. O estado
de São Paulo seria abastecido
20 anos, enquanto a cidade de
São Paulo seria abastecida por
99 anos. O Paraná teria seu
abastecimento garantido por
86 anos; e a cidade do Rio de
Janeiro, por 155 anos.
A expectativa é de que, em
2023, ano em que completará

50 anos, a usina chegue aos 3
bilhões de MWh gerados. Tendo por base a média de produção dos últimos seis anos, a usina de Three Gorges (Três Gargantas, localizada na China, considerada a maior hidrelétrica do
mundo em termos de potência
instalada) só alcançaria Itaipu no
ano de 2347.
Petróleo
Segundo as comparações divulgadas pela Itaipu Binacional,
se tomarmos como referência
as reservas totais de petróleo do
Brasil, da ordem de 12,7 bilhões
de barris, “seria necessário consumir 44% desse petróleo para

produzir os 2,7 bilhões de MWh
de energia”
Na nota divulgada para comemorar o feito, a geradora
lembra que a energia produzida
por sua hidrelétrica “é limpa e
renovável”, uma vez que “não
emite poluentes”.
“Se a energia gerada pela Itaipu fosse proveniente de outras
fontes, a emissão de gás carbônico equivalente seria, em termos de usinas de gás, de 1,09
bilhão de toneladas; e, nas usinas a óleo, 1,90 bilhão de toneladas. Nas usinas a carvão, a
emissão de gás carbônico seria
ainda maior: 2,57 bilhões de toneladas”. (Agencia Brasil)

CNI reitera críticas a tabelamento
de fretes rodoviários
Em meio ao adiamento do
julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), das ações
que questionam a constitucionalidade do tabelamento do frete
rodoviário, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) reiterou o posicionamento contrário
à interferência do governo no
livre mercado ao tabelar o frete.
Aprovada após a greve dos
caminhoneiros de 2018, a Lei
13.703, de 2018, que instituiu a
Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, especifica que
os pisos mínimos de frete deverão refletir os custos operacionais totais do transporte,
definidos e divulgados nos
termos da Agência Nacional
d e Transportes Terrestres
(ANTT), com priorização dos
custos referentes ao óleo diesel
e aos pedágios.
De acordo com a legislação,
a tabela deve trazer os pisos mínimos referentes ao quilômetro
rodado por eixo carregado, consideradas as distâncias e as especificidades das cargas, bem
como planilha de cálculos utilizada para a obtenção dos pisos

mínimos. Esses valores serão
reajustados sempre que houver
uma variação negativa ou superior de 10% no preço médio ao
consumidor do óleo diesel.
Interferência
Na avaliação da CNI, a tabela representa uma interferência
no mercado, acarretando, inclusive, em mais gastos para o próprio governo, uma vez que implica em ações de fiscalização.
“A gente sabe desde a idade da
pedra que a lógica econômica
sempre vai prevalecer”, disse o
economista convidado pela CNI
para discutir as desvantagens do
tabelamento do frete e o seu
impacto na economia e no desenvolvimento do País, professor Armando Castelar, da Fundação Getulio Vargas.
“Além de a tabela distorcer
a economia, gasta dinheiro público com fiscalização. Há inclusive alertas feitos pela própria ANTT [Agência Nacional de
Transporte Terrestre], no sentido de que esse tabelamento aumentaria a informalidade, incentivando uma espécie de mercado negro”, alertou.

Na avaliação do presidenteexecutivo da Associação Nacional dos Usuários de Transportes de Carga (Anut), Luís Henrique Baldez, “qualquer tabela é
impossível de ser construída e
aplicada”. O que existe, segundo ele, “é uma tentativa de se
criar determinados valores para
determinados tipos de carga que
não refletem adequadamente todos produtos”.
Entre as propostas da CNI,
está a de que a tabela passe a ser
apenas uma referência para os
valores a serem cobrados pelo
frete, e não uma determinação
do governo federal.
Os dois palestrantes convidados pela CNI criticaram a demora do STF para julgar a constitucionalidade da matéria. Segundo eles, a falta de decisão
gera insegurança jurídica. O julgamento da matéria foi adiada
ontem (13) pelo ministro Luiz
Fux, após pedido da AdvocaciaGeral da União (AGU).
Inconstitucionalidade
A tabela de preços mínimos
de frete foi uma das principais
concessões feitas pelo governo

do ex-presidente Michel Temer
para encerrar uma greve nacional de caminhoneiros, que durou
11 dias em maio de 2018, e causou graves desabastecimentos
nos mais diversos setores.
O instrumento, que continua
em vigor, foi instituído pela
Medida Provisória 832/2018,
convertida na Lei 13.703/2018,
e pela Resolução 5.820/2018,
da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), que regulamentou a medida.
Fux é o relator de três ações
diretas de inconstitucionalidade
(ADI) contra a medida, ajuizadas
pela Associação do Transporte
Rodoviário do Brasil (ATR Brasil), que representa empresas
transportadoras; pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI) e pela Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).
De seu lado, os caminhoneiros alegam que há uma distorção
no mercado e que, sem a tabela,
não têm condições de cobrir os
custos do serviço que prestam e
ainda extrair renda suficiente
para o próprio sustento. (Agencia Brasil)

ANP diz que greve não produziu
impacto na produção da Petrobras
O diretor-geral da Agência
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio
Oddone, disse na sexta-feira
(14) que a greve dos petroleiros
não produziu impacto sobre a
produção de petróleo e derivados da Petrobras. Oddone manifestou preocupação, no entanto,
com a continuidade da operação
com equipes de contingência nas
unidades da empresa.
“A Petrobras está trabalhando com equipes de contingência.
Por isso, nos manifestamos com
a preocupação de que, se essa
situação perdurar por muito tempo, pode ter um impacto”, afirmou, evitando especificar o tempo de duração que poderia ser
preocupante. “São equipes menores, não são as equipes que
estão normalmente na plataforma. São equipes adicionais. Não
é uma situação normal.”
A agência reguladora enviou
ofício ao Tribunal Superior do
Trabalho (TST) para manifestar
a preocupação, e sua procuradoria estuda entrar como parte interessada nos processos que envolvem a greve iniciada no dia 1º
de fevereiro.
Os petroleiros protestam

contra descumprimentos do
acordo coletivo de trabalho e
contra possíveis demissões na
Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná, que pode ser
fechada pela Petrobras. A Federação Única dos Petroleiros calcula que mil trabalhadores serão
demitidos.
Uma decisão do TST, confirmada pelo presidente do
Supremo Tribunal Federal,
ministro Dias Toffoli, determinou que 90% dos trabalhadores continuem trabalhando
durante a greve, mas a estatal
afirma que esse percentual não
está sendo cumprido.
Coronavírus
O diretor-geral da ANP participou de evento na sede da
agência de assinatura de novos
contratos de concessão de blocos para a exploração e produção de petróleo. Em entrevista,
ressaltou que não chegou à agência nenhuma queixa de empresários brasileiros sobre possíveis
impactos da epidemia de coronavírus na China, que é o principal comprador de petróleo e derivados exportados pelo Brasil.
“Não tenho informação de

nenhuma empresa relatando dificuldade de negociação com a
China, de venda de petróleo para
a China.” Ele disse ter observado queda na demanda por querosene de aviação na China e no
Sudeste Asiático.
Contratos
A ANP realizou hoje a cerimônia de assinatura dos contratos de concessão dos direitos
de exploração e produção de
petróleo e gás natural adquiridos na 16ª Rodada e do 1º Ciclo da Oferta Permanente, no ano
passado.
Pela 16ª Rodada, foram assinados contratos de concessão
de 12 blocos dos 36 oferecidos
nas bacias de Campos e Santos.
Dez empresas formaram os consórcios vencedores ou arremataram sozinhas os blocos, gerando uma arrecadação de bônus de
assinatura de R$ 8,9 bilhões.
Com o início das atividades exploratórias, as empresas devem
investir R$ 1,6 bilhão na busca
por petróleo e gás natural em
quantidades economicamente
viáveis.
Pela oferta permanente, 11
empresas assinaram 22 contra-

tos de concessão, de um total de
45 já acertados. Os demais contratos serão assinados até 10 de
maio. O leilão arrecadou R$
22,4 milhões em bônus de assinatura e prevê um investimento
mínimo de R$ 320 milhões por
parte das empresas.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, discursou antes da assinatura dos contratos e comemorou a competição por um dos blocos arrematados na 16ª Rodada, que chegou
a render R$ 4 bilhões em bônus
de assinatura, e disse acreditar
que a oferta permanente será o
futuro dos leilões no país.
“A médio e longo prazo, os
leilões serão na oferta permanente”, disse o minisro, que prevê a atração de R$ 400 bilhões
em investimentos com a assinatura de todos os contratos dos
leilões realizados em 2019.
Além da Petrobras, assinaram hoje com a ANP grandes
empresas de petróleo dos Estados Unidos, Europa e Ásia. A lista
inclui as americanas Exxon e
Chevron, as europeias Total, Shell, BP, Wintershall e Repsol, e
as asiáticas QPI e Petrobras.
(Agencia Brasil)

Coronavírus: China
registra 1.380 mortos
e 63.581 infectados
A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou na sextafeira (14) 121 mortes, nas últimas 24 horas, pelo novo coronavírus, designado Covid-19, fixando em 1.380 o número de mortos em todo o continente chinês.
Segundo a comissão, o número de infectados cresceu 5.090,
indo para 63.581, o que exclui Macau e Hong Kong.
O principal órgão de saúde do governo reviu, assim, em baixa
os dados divulgados no início da sexta-feira pelas autoridades de
Hubei, apontando que houve duplicados na “recolha e registro de
dados”.
Segundo a Comissão Nacional de Saúde, o número atual de
infecções na China Continental é de 63.851, um aumento de
5.090, em relação ao dia de ontem (13).
Os números anteriores divulgados pelas autoridades de Hubei fixaram o número de infectados acima dos 65.000, mas a
comissão apontou, entretanto, que aquele total está incorreto.
Hubei tem 1.318 mortos
Em Hubei, morreram 116 pessoas nas últimas 24 horas, elevando o total para 1.318 óbitos.
A mesma fonte informou ainda que, entre os novos casos registrados a nível nacional, 2.174 são graves, enquanto 1.081 pessoas receberam alta após superarem a doença.
Mais de 490.000 pessoas que estiveram em contato próximo
com pacientes que estão sendo acompanhadas, segundo as autoridades.
Na quinta-feira (13), as autoridades passaram a utilizar um
novo método de contagem, que inclui “casos clinicamente diagnosticados”, mas que não foram ainda sujeitos a exame laboratorial e, portanto, ausentes até agora das estatísticas.
(Agencia Brasil)

Porto do Rio de
Janeiro movimentou
7,42 milhões de
toneladas em 2019
O Porto do Rio de Janeiro
movimentou, no ano passado,
7,42 milhões de toneladas de
cargas, alta de 3,4% em comparação a 2018. De acordo com
dados divulgados na sexta-feira
(14), pela Gerência de Planejamento de Negócios da Companhia Docas do Rio de Janeiro
(CDRJ), as maiores altas foram
registradas na movimentação de
contêineres e de granéis sólidos,
que subiu 4,7% e 22,3% em toneladas, respectivamente. Segundo a CDRJ, os dois tipos de
carga somam cerca de 87% da
movimentação total do porto.
O balanço revela que em
TEU, do inglês Twenty-foot
Equivalent Unit, medida padrão
utilizada para calcular o volume
de um contêiner, o Porto do Rio
de Janeiro movimentou
370.257 TEU, expansão de
6,5%. Segundo a CDRJ, foi
mantida a característica principal de importação e exportação
em contêiner cheio, na navegação de longo curso. Cada TEU
equivale a 20 pés. Um TEU representa a capacidade de carga
de um contêiner marítimo nor-

mal, de 20 pés de comprimento,
por oito metros de largura e oito
metros de altura.
Destaques
Os dados apurados mostram
que o Terminal ICTSI Rio (International Container Terminal Services) movimentou 1,76 milhão
de toneladas de carga em contêineres em 2019, o que significa
resultado 13,8% superior ao registrado no ano anterior. O resultado foi alavancado pelo aumento de 44,57% em unidades
na importação de cabotagem da
ICTSI Rio. A ICTSI é uma empresa global de gerenciamento
de portos com sede em Manila,
Filipinas, que venceu leilão judicial no ano passado para compra da antiga Libra Terminal Rio.
A Companhia Docas destacou ainda o bom desempenho da
Triunfo Logística, com movimentação total de 2,4 milhões
de toneladas em 2019, aumento
de 9,4% em relação a 2018. A
principal carga movimentada
pela Triunfo foi o ferro-gusa,
com 1,4 milhão de toneladas no
ano passado. (Agencia Brasil)

Inflação pelo IGP-10
cai de 1,07% para
0,01% em fevereiro
O Índice Geral de Preços–
10 (IGP-10) registrou variação de 0,01% em fevereiro
deste ano. A taxa é menor que
as observadas em janeiro
(1,07%) e em fevereiro de
2018 (0,40%).
Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), com o resultado, o IGP-10 acumula
1,08% no ano e 7,39% em 12
meses.
A queda de janeiro para fevereiro foi provocada pela deflação (queda de preços) no

atacado. O Índice de Preços ao
Produtor Amplo, que mede o
segmento, teve deflação de
0,19% em fevereiro. Em janeiro, houve inflação de 1,38%.
O Índice de Preços ao Consumidor, que analisa o varejo,
também caiu, mas continuou
registrando inflação, ao passar
de 0,51% em janeiro para
0,43% em fevereiro.
O Índice Nacional de Custo da Construção subiu de
0,24% em janeiro para 0,43%
em fevereiro. (Agencia Brasil)
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Número de casos investigados de
coronavírus no Brasil cai para quatro
Morte de bebê de
8 meses por sarampo
é a primeira no
Rio em 20 anos
A primeira morte por sarampo confirmada no estado do
Rio de Janeiro, em 20 anos,
ocorreu em Nova Iguaçu, na
Baixada Fluminense, região
que registra o maior número
de casos no estado. A vítima
foi o bebê de 8 meses David
Gabriel dos Santos, que vivia
no abrigo Santa Bárbara, local que recebe crianças acauteladas em situação de vulnerabilidade social.
Segundo a Secretaria de
Estado da Saúde (SES), ele deu
entrada no Hospital Geral de
Nova Iguaçu no dia 22 de dezembro, com quadro de pneumonia, e faleceu no dia 6 de
janeiro. A confirmação da doença foi feita em duas análises
de amostras do sangue de David e divulgada na noite de quinta-feira (13) pela SES.
De acordo com o secretário, Edmar Santos, este foi o
primeiro óbito por sarampo no
estado desde o ano 2000 e também a primeira morte do ano
no Brasil: “Isso traz para a
gente uma situação de bastante perplexidade, uma vez que
é uma doença que tem como
ser evitada. Basta que haja a
vacinação, que está disponível
em todos os postos. Há 20
anos a gente não tinha uma
morte por sarampo no estado
do Rio de Janeiro.”
A subsecretária de Vigilância em Saúde, Claudia Maria
Braga de Melo, explicou que
o bebê não foi vacinado: “À
época, quando foi feita a vacinação de rotina nesse abrigo, a criança tinha menos de
6 meses de idade. Por isso
ela não foi vacinada. Teve
mais duas crianças e uma cuidadora que pegaram sarampo,
mas já estão curadas.”
A secretaria está atuando no
local e fará a vacinação de
quem eventualmente não tenha
sido imunizado.
Importância da vacinação
contra o Sarampo
Edmar Santos fez um apelo para que toda a população
compareça aos postos de vacinação para se imunizar contra a doença.
“A população de menor
idade é justamente a mais
vulnerável às complicações
graves por sarampo e ao risco de vir a falecer pelo sarampo. Se todos forem se
vacinar, a gente consegue
criar uma rede de proteção
para minimizar a circulação
do vírus e proteger inclusive aqueles que eventualmente não podem se vacinar por alguma contra indicação.”
Ele também fez um apelo os
pais e responsáveis para que
não caiam na “armadilha
das fake news sobre os riscos
da vacina”. Segundo ele, se a

população não for imunizada,
o estado pode registrar 10 mil
casos da doença este ano.
“O sarampo estava banido
do estado. Em 2016 e 2017 não
tivemos casos de sarampo. Éramos um país, um estado livre
do sarampo. E o crescimento
que a gente vem observando de
2018 até o início de 2020, já
tivemos 189 casos só nos primeiros dois meses de 2020,
mostra uma curva de subida que
aponta que nós podemos ter no
Rio de Janeiro este ano mais
de 10 mil casos e, infelizmente, com outros óbitos que podem vir com esses 10 mil casos, a exemplo do que aconteceu com São Paulo.”
Em 2018 o Rio de Janeiro
registrou 20 casos de sarampo
e em 2019 foram 333.
A campanha de vacinação contra o sarampo no estado começou no dia 13 de janeiro e vai
até 13 de março, mas o secretário destaca que as doses estão disponíveis sempre nos
postos. A meta é imunizar 3
milhões de pessoas, mas até o
momento apenas 200 mil tomaram a vacina. Neste sabado
(15), os postos estarão abertos
para acompanhar o Dia D da
Campanha Nacional do Ministério da Saúde.
Público-alvo
Devem procurar os postos
de vacinação todas as pessoas
entre 6 meses e 59 anos que
não tiverem sido imunizadas ou
não tenham tido sarampo anteriormente. Para maiores de 29
anos, é necessária apenas uma
dose. Crianças e jovens até 29
anos devem tomar duas doses.
Caso a caderneta de vacinação
da criança ou do adolescente
não tenha o registro de duas
vacinas para sarampo ou tríplice viral, a pessoa deve procurar o posto.
Não devem tomar a vacina quem estiver com suspeita de sarampo, tiver alguma
doença que comprometa o
sistema imunológico, gestantes e crianças com menos de
seis meses.
Quem tiver alergia a proteínas do leite de vaca deve informar o profissional de saúde para receber uma dose feita
sem esse componente.
Segundo o secretário, o calendário de vacina tradicional
previa a imunização contra sarampo aos 12 meses, com reforço aos 15 meses. Porém,
com o aumento do número de
casos em bebês mais novos, a
idade foi antecipada para 6
meses.
Santos confirmou também
que está em investigação pela
secretaria o relato de casos
suspeitos de sarampo em uma
creche em Botafogo, na zona
sul do Rio. (Agencia Brasil)

O número de casos investigados do novo coronavírus no Brasil caiu para quatro. Os dados foram atualizados pelo Ministério da
Saúde na tarde de sexta-feira (14).
De quinta-feira para sexta-feira,
três casos foram descartados e um
foi incluído, todos em São Paulo.
Das quatro pessoas ainda sob suspeita de ter o vírus, cujo epicentro ocorreu na cidade chinesa de
Wuhan, há uma criança de 2 anos,
um adulto de 56 anos e duas pessoas na faixa dos 20 anos. Duas
pessoas são do sexo masculino
e duas são mulheres. Todos têm
histórico de viagem à China, mas
não a Wuhan.

Até o momento, 43 casos já
foram descartados para o novo
coronavírus. Dentre essas pessoas, foram confirmadas contaminações por influenza B, influenza A
(H1N1), rhinovírus e adenovírus,
entre outros.
De acordo com o secretárioexecutivo do ministério, João
Gabbardo, o número de casos suspeitos tem caído de forma mais
acelerada graças à velocidade no
diagnóstico laboratorial. Os resultados estão saindo mais rapidamente e, com isso, excluindo os
casos suspeitos.
“Enquanto não tivermos uma
situação de circulação do vírus,

esse será o padrão esperado, um
pequeno número de suspeitos.”
Gabbardo frisou também que
o ministério continuará mobilizado no monitoramento ao vírus
pelo menos até o inverno, quando
aumenta a possibilidade de doenças respiratórias.
Ainda não existe caso confirmado do novo coronavírus na
América do Sul.Até o momento,
64.460 casos foram contabilizados no mundo, conforme dados
da universidade Johns Hopkins,
dos Estados Unidos. Somente
na China são 63.866 casos. O
número de mortes chegou
a 1.384. Além disso, 7.171 pes-

soas foram curadas.
A província de Hubei, onde
está localizada Wuhan, adotou recentemente
uma
outra metodologia para confirmar
casos. Naquela região está
sendo dispensada uma investigação detalhada para confirmação do
novo coronavírus. Apenas os sintomas e o aparecimento de determinadas características no raiox já são suficientes para caracterizar a contaminação. Essa metodologia é recomendada pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) em locais com mais de
100 casos confirmados após exame detalhado. (Agencia Brasil)

Polícia prende sete suspeitos de
envolvimento em ataque em Vitória
O secretário Estadual de Segurança Pública do Espírito Santo, Roberto Sá, declarou em entrevista coletiva, na tarde de sexta-feira (14), que sete suspeitos
de terem participado da onda de
violência na zona sul de Vitória
foram detidos.
A motivação da “onda de terror”, como classificou Roberto
Sá, foi o assassinato de Caio
Mateus Silva Santos, de 17 anos,
que mantinha envolvimento com
o tráfico de drogas. Segundo o

secretário, o jovem foi morto
durante uma operação realizada
durante madrugada, no Complexo da Penha. O jovem foi levado
ao hospital horas mais tarde, por
volta de 8h30 da manhã, mas não
resistiu aos ferimentos.
Os ataques forçaram lojistas
a fecharem o comércio. Um ônibus do transporte público foi incendiado. De acordo com o secretário, os bandidos usaram fogos de artifício e disparam contra carros estacionados no local.

O bairro da Penha, um dos
acessos ao morro onde a operação foi realizada, está sob ocupação policial desde o dia 5 de
fevereiro. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar do
estado, coronel Márcio Eugênio
Sartório - que também participou da entrevista coletiva -, a
ocupação também pode ter contribuído para a ação criminosa.
Mais cedo, o governado do
Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou em rede social que

“a polícia atuará com mais força
ainda”, citando a intensidade do
ataque criminoso.
Força Nacional
A polícia militar usa helicópteros e viaturas para monitorar a situação na zona sul da
capital. Roberto Sá disse que,
caso os ataques continuem, a
Força Nacional poderá ser requisitada para intervir na segurança pública do estado. (Agencia Brasil)

MP pede indenização maior para
famílias de mortos no Ninho do Urubu
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ)
e a Defensoria Pública do Estado ampliaram os pedidos de indenização para as famílias de vítimas do incêndio no Ninho do
Urubu, do Flamengo, em que, há
um ano, morreram 10 jogadores das categorias de base do
clube. Três ficaram feridos. Em
aditamento à ação coletiva
ajuizada pelo MPRJ e pela Defensoria instituições contra o
clube, entre outros pedidos,
está o pagamento de, no mínimo, R$ 1 milhão para cada mãe
e pai dos jovens atletas mortos,
além de indenização para os demais parentes.
O acréscimo foi feito na quinta-feira (13). As duas instituições
requerem a condenação do clube
a reparar integralmente e a indenizar, da maneira mais ampla possível, todos os danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados
pelo ocorrido, assim como seus
desdobramentos e os danos físicos e psicológicos diretos, incluindo os familiares, com direito a

correção monetária e juros moratórios. A ação requer ainda danos morais coletivos.
Os novos pedidos incluem a
condenação do Flamengo ao pagamento de indenização pelos
danos patrimoniais individuais
relativos à situação da perda da
chance dos jovens de se tornarem jogadores de futebol profissionais. Esse valor deve ser calculado a partir dos elementos
concretos de currículo e performance dos atletas mortos
e pode levar em consideração o
ganho médio praticado nos contratos de futebol profissional
celebrados pelo clube.
Pedem também a condenação do Flamengo ao pagamento
de indenização pelos danos extrapatrimoniais individuais.
Além do pagamento de pelo
menos R$ 1 milhão para cada
mãe e pai dos jovens atletas
mortos, as entidades querem a
fixação de valor razoável e de
maneira proporcional para os
demais parentes, com a incidência de correção monetária, juros

moratórios e ônus legais.
O MPRJ e a Defensoria
apontam ainda o dever de indenização do clube pelos danos
morais coletivos. Pedem, agora,
o montante mínimo de R$ 20
milhões. A proposta inicial dos
autores era de R$ 5 milhões.
Caso o Flamengo não cumpra as obrigações de reparação
dos danos coletivos ou haja demora no cumprimento integral
de suas obrigações, as entidades
pedem, a cada aniversário do
episódio, o pagamento de R$ 5
milhões. O valor deverá ser revertido para o Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados, ou
para projeto social esportivo que
possa homenagear as vítimas e
beneficiar a coletividade.
Justificativa
De acordo com o MPRJ e a
Defensoria, a petição inicial da
ação, ajuizada em 20 de fevereiro do ano passado, referiu-se ao
incêndio como acidente coletivo, atribuindo a responsabilidade ao Flamengo sem o detalha-

mento da culpa.
Com as alterações feitas nos
autos da ação civil pública, as
instituições trazem elementos
para mostrar “culpa consciente
e grave de maneira detalhada, o
que é essencial para desconstruir
o discurso repetido pelos dirigentes do clube de que seria apenas responsável pela condição de
guardião dos jovens adolescentes, sem culpa pelo incêndio”,
conforme dizem em nota.
Dadas as novas circunstâncias, MPRJ e Defensoria entendem como necessário o aumento do patamar das indenizações. Querem também a confirmação de decisão proferida anteriormente, para que se
torne definitiva, condenando o
clube ao pagamento de indenização pelos danos patrimoniais relativos aos lucros cessantes de pensionamento mensal, no valor de ao menos R$
10 mil por mês, incidindo correção monetária, juros moratórios e demais ônus legais.
(Agencia Brasil)

Brasil tem mais de 773 mil
encarcerados, maioria no
regime fechado
O Brasil tem mais de 773
mil presos em unidades prisionais e nas carceragens das delegacias. Os números, relativos
a junho de 2019, foram divulgados na sexta-feira (14), pelo
Departamento Penitenciário
Nacional (Depen), órgão ligado ao Ministério da Justiça e
Segurança Pública. O número
de presos nas unidades carcerárias soma 758.676, a maioria,
348.371, no regime fechado,
quase a metade do total de aprisionados, 45,92%. Os dados
mostram um crescimento dessa população de 3,89% em relação ao apurado em 2018.
Os presos provisoriamente
- que ainda não foram condenados - constituem o segundo
maior contingente, com
253.963,
representando
33,47% do total. Os presos no
semiaberto, 16,63%, somam
126.146, e os no regime aberto são 27.069, representando
3,57% do total. Já os que estão

em medida de segurança ou em
tratamento ambulatorial somam
3.127 pessoas.
Os números mostram ainda
que faltam 312.125 vagas nas
unidades carcerárias do país e
que as vagas disponíveis são
461.026.
A quase totalidade dos presos é do sexo masculino, representando mais de 90%. As mulheres representam pouco mais
de 8%.
Os dados mostram ainda que
houve um aumento no número
de mulheres encarceradas, na
comparação com 2018. Em
2019, foram 37,8 mil presas,
contra 36,4 mil em 2018. O resultado rompe a tendência de
queda no encarceramento feminino, que vinha sendo registrada desde 2016.
A maioria dos presos,
39,42%, responde por crimes
relacionados às drogas, como o
tráfico. Em seguida vem os presos por crimes contra o patri-

mônio, que respondem por
36,74% do total de crimes. Os
crimes contra a pessoa somam
11,38% e os crimes contra a dignidade sexual representam 4,3%.
Vagas
Durante a apresentação dos
dados, o diretor-geral do Depen, Fabiano Bordignon, disse
que o governo está trabalhando
para reduzir o déficit de vagas
nos presídios. Segundo Bordignon, a estimativa é que sejam
criadas 20 mil vagas este ano. A
previsão é de um total de 100
mil até 2022.
“Não temos muitos presos
no Brasil, na verdade temos
poucas vagas. O problema não
é quantos presos você tem, mas
o que você faz com os presos
que possui. Tem que ter trabalho”, disse Bordigon.
De acordo com o diretor,
além da criação de vagas, também é prioridade do governo
investir em projetos voltados

para a formação profissional
dos presos e na atenção aos
egressos.
“O trabalho é uma possibilidade, uma ferramenta de tomada de controle [dos presos]”,
disse Bordigon, para quem deve
haver uma atenção especial aos
egressos do sistema prisional.
“Às vezes você investindo R$ 50
por preso egresso, ele não volta para uma unidade prisional e
vamos ter mais uma vaga”,
acrescentou.
Bordingon disse ainda que o
número de presos provisórios
no país não é grande, se comparado ao total de população.
De acordo com o diretor, em
números relativos, o Brasil
ocupa a 24ª posição entre os
países com o maior número de
presos provisórios.
“Quem está na frente da gente são Estados Unidos, Cuba,
que chegam a 550 presos a cada
100 mil habitantes”, disse.
(Agencia Brasil)
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Até segunda-feira (17), o
abastecimento de frutas, verduras e legumes em São Paulo deve estar completamente
normalizado, informou na sexta-feira (14) Ronaldo dos Santos, presidente da Associação
Paulista de Supermercados
(Apas). De acordo com ele,
após a reabertura da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), na quarta-feira (12), o
abastecimento desses produtos nos supermercados paulistas começou a ocorrer na
quinta-feira (13).
Segundo a associação, apesar das fortes e constantes chuvas de segunda-feira (10) - que
provocaram alagamento e fechamento na Ceagesp, maior
entreposto da América Latina não houve desabastecimento na
capital: apenas faltas pontuais

de mercadorias, principalmente as mais perecíveis como frutas, verduras e legumes. A associação informou também que
um aumento de preços nesses
produtos pode acontecer, mas
será pontual, pois a chuva não
afetou a cadeia de produção,
apenas a distribuição das mercadorias.
Permissionários da Ceagesp previam no início da semana que poderia haver risco
de desabastecimento por causa dos problemas enfrentados
pela companhia durante as fortes e constantes chuvas que
atingiram a capital paulista na
última segunda-feira.
“O problema pode comprometer o fornecimento de
hortifrutigranjeiros e pescados
a feirantes, supermercados,
quitandas, sacolões, peixarias
e o varejo de alimentos em

Foto/Fernanda Cruz/ABr

SP: abastecimento de frutas e
verduras deve ser normalizado na
segunda
geral”, disseram os permissionários em nota.
Mas, segundo a Associação
dos Feirantes de São Paulo, o
abastecimento de produtos nas
feiras da capital estava normalizado hoje.
Prejuízos
A Ceagesp negou, na ter-

ça-feira (11), risco de desabastecimento, mas revelou
que os prejuízos com a enchente ficaram em torno de
R$ 20 milhões para os atacadistas, com 7 mil toneladas
de produtos perdidos. Os setores mais atingidos pela enchente foram as frutas, as
verduras e os legumes. Pes-

cados e flores não tiveram
problemas. Já o prejuízo por
dia sem comercialização dos
produtos foi estimado em torno de R$ 3 milhões a R$ 4
milhões. Na tarde de quartafeira, a Ceagesp foi reaberta.
A Apas estimou que o prejuízo de seus associados na
última segunda-feira foi de
20%, o que equivale aproximadamente a R$ 31 milhões.
Segundo a associação, ao
menos sete lojas tiveram
problemas na segunda-feira,
sendo que duas delas registraram alagamento total.
Segundo os permissionários, mas de 9,43 mil toneladas de alimentos por dia
são comercializadas no entreposto. Para comercializar
e dar vazão a essa imensa
quantidade de mercadorias,
50 mil pessoas e 12 mil ca-

minhões passam diariamente pelo entreposto, terceiro
maior do mundo em volume.
Segundo a Associação
Comercial de São Paulo
(ACSP), o movimento de
vendas do varejo na capital
paulista ficou prejudicado
com as enchentes e caiu 20%
na segunda-feira (10) em
comparação à segunda-feira
anterior (3) e 18% em comparação ao mesmo dia do
ano passado.
”Os números refletem o
recuo das vendas, mas os
prejuízos foram muito maiores. Não só o varejo ficou
prejudicado, mas também o
setor de serviços e a indústria, que apresentaram baixa
em suas atividades”, disse
Marcel Solimeo, economista da associação. (Agencia
Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II ² SANTO AMARO
EDITAL DE CITAÇÃO ± PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021535-35.2018.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II ± Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a(o) BRUNA ESTELA SOARES DA
COSTA, RG 04153591890, CPF 228.756.598-12, que lhe foi proposta uma ação MONITÓRIA por parte
de CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA., alegando em síntese ser credora da ré em razão de
cheque datado de 15/12/2015, nº 000073, Banco HSBC, Agência 0478, nº conta 04285-5, na
importância de R$ 496,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 28 de janeiro de 2020.
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Cyrela Bahia Empreendimentos Imobiliários Ltda.

NIRE 35220609976 - CNPJ/MF nº 07.944.324/0001-27
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local. 05.02.2020, às 10h, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença. Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Secretário: Felipe Russo de
Almeida Cunha. Deliberações Aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 1.000.000,00 por serem considerados
excessivos nos termos do artigo 1.082, II do Código Civil, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas de propriedade da
sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá, com a anuência da sócia
Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição
do valor das quotas canceladas. Passando o capital social de R$ 1.040.043,00 para R$ 40.043,00, dividido em 40.043
quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar os documentos necessários. Encerramento. Nada mais.
São Paulo, 05.02.2020. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra de
Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Felipe Russo de Almeida Cunha e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Living Apiaí Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ: 11.359.844/0001-40 - NIRE: 35.223.856.958
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 05.02.2020, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº. 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/
SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié
Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. a redução do capital social em R$ 35.300.000,00, considerados excessivos
em relação ao objeto, com o cancelamento de 35.300.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia
Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá com expressa anuência da sócia Cybra de
Investimento Imobiliário Ltda. o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das
quotas canceladas. Desta forma, o capital social passará de R$ 92.333.284,00 para R$ 57.033.284,00 dividido em
57.033.284 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento:
Nada mais. São Paulo, 05.02.2020. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra de Investimento
Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Living Martini Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ nº 11.089.942/0001-04 - NIRE 35.223.557.781
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 05.02.2020, às 10h, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença. Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas. Redução do capital social em R$ 3.100.000,00, considerados
excessivos em relação ao objeto, mediante o cancelamento de 3.100.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00
cada, todas de propriedade da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, com a
anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do país, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. O Capital Social passará de R$ 3.157.354,00 para R$ 57.354,00,
dividido em 57.354 quotas. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos. Encerramento. Nada
mais. São Paulo, 05.02.2020. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

COMPANHIA METROPOLITANA DE
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP
CNPJ/MF Nº 60.850.575/0001-25 - NIRE Nº 3530005464-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convocados os Acionistas da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo
- COHAB-SP, a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia
20 de fevereiro de 2020, às quinze horas, no Gabinete da Presidência, na Rua São Bento
nº 405 - 14º andar, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: - PAUTA:
- 1 - ALTERAÇÃO NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COHAB-SP; 2 - ALIENAÇÃO
DO IMÓVEL CARACTERIZADO PELA ÁREA REMANESCENTE SITUADA NA RUA DOS
JAPAREIRAS S/Nº ESQUINA COM A RUA INTEGRADA, LOTE 10 DA QUADRA 2-C DO
CONJUNTO HABITACIONAL ADVENTISTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jorge Damião de Almeida - Presidente do Conselho de Administração
Alexsandro Peixe Campos - Diretor Presidente da COHAB-SP

Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 1070590-15.2019.8.26.0100. O Dr. Guilherme Santini Teodoro, Juiz de Direito
da 30ª Vara Cível da Capital-SP, na forma da lei. Faz saber aAna Luiza de Morais Sousa, CPF 513.226.29889 que, Fundação Armando Álvares Penteado, lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, objetivando a
cobrança de R$ 25.431,91 (julho/2019), referente Contrato de Adesão de Prestação de Serviços Educacionais.
Estando a ré em local ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de
revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de fevereiro de 2020.
14 e 15/02
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1123715-97.2016.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando Antônio
Tasso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Soraya Chedid, RG 14.185.992, CPF 001.360.728-60, que lhe
foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda.,
objetivando a cobrança de R$ 27.802,35 (outubro/2016), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2012. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se
de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de
revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de janeiro de 2020. 14 e 15.02
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1073788-65.2016.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando Antonio
Tasso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JANETE MARIA DA SILVA, Brasileiro, Casada, Empresária,
RG 331859208, CPF 219.247.338-97 e NELSON MENDES DE SOUZA, RG n: 26.255.611-x, CPF 157.207.17889, que lhe foram proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Miled Fernando El
Khoury, alegando em síntese: que os executados são credores da quantia de R$ 296.841,81, atualizada em
14/07/2016. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei.
J – 17 e 18/02

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE
ELAINE ANTONAGLIA, REQUERIDO POR MARIAAPPARECIDA PELLOZO ANTONAGLIA E OUTRO
- PROCESSO Nº1033457-13.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões,
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcia Mayumi Okoda Oshiro, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida
em 02/07/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de ELAINE ANTONAGLIA, CPF 114.255.608-57, declarandoo(a) relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, que afetará tão somente os atos
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, por apresentar psicose esquizoafetiva, tendo
sido nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Maria Apparecida Pellozo
Antonaglia, RG nº 5.402.697, CPF nº 343.192.168-06, e Alexandre Antonaglia, RG nº 11.073.120-7, CPF nº
039.605.008-58. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma
da lei. NADA MAIS.
17 e 18/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015473-38.2016.8.26.0005 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 GENILDO ARCANJO DAS DORES,
Brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF 282.476.028-14, com endereço à Rua Viela Particular, 11, Guaianases,
Jardim Santa Terezinha (zona Leste), CEP 08430-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de Banco do Brasil SA, alegando em síntese: as partes firmaram contrato de abertura de
crédito, através do qual o requerente concedeu limite de crédito a correquerida Distak Comercial e Distribuidora
de Peças Automotivas Ltda. no valor de R$125.000,00, operação que foi garantida pelos demais requeridos
GENILDO ARCANJO DAS DORES e Willian José dos Santos. Ocorre que os requeridos utilizaram-se do
valor, não procedendo à devida cobertura do saldo devedor, gerando débito, atualizado até 31/08/2016, no valor
de R$184.646,93. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia devida, bem como o pagamento
de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, hipótese em que ficará
isento(a) do pagamento de custas processuais ou ofereça embargos em igual prazo, sob pena de, decorrido
o prazo, que fluirá a partir do prazo deste edital, ser constituído em título executivo judicial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 25 de setembro de 2019.

HBF Comunicação Audiovisual e Estudos Avançados de Agronegócios Ltda - CNPJ/MF nº 25.099.772/
0001-53 - NIRE 35.229.980.031 - Edital de Convocação - Ficam os sócios convocados para reunião de sócios, a ser realizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, conjunto 142, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP
04538-132, no dia 28/02/2020, às 10:00, em 1ª convocação, para deliberarem sobre: (a) aprovação do balanço
patrimonial de encerramento da Sociedade; e (b) dissolução da Sociedade, com a assinatura do Distrato Social. Helena Barros de Freitas (administradora). São Paulo, 13/02/2020.

Living Batatais Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ 11.360.592/0001-79 - NIRE 35.223.856.991
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 05.02.2020, às 10h, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/
SP. Presença. Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy
Attié Petzenbaum. Deliberações aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 3.300.000,00, considerados
excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 3.300.000, quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada,
todas de propriedade da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, com a anuência
da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de
restituição do valor das quotas canceladas. 2. Passando o capital social de R$ 25.879.780,00 para R$ 22.579.780,00,
dividido em 22.579.780 quotas. 3. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar os documentos necessários.
Encerramento. Nada mais. São Paulo, 05.02.2020. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e
Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Living Barbacena Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ 10.970.439/0001-09 - NIRE 35.223.427.437
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 05.02.2020, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, Vila Olímpia,
CEP 04552-000. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária:
Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. a redução do capital social em R$ 2.800.000,00,
considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 2.800.000 quotas, com valor nominal de R$
1,00 cada uma, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá com expressa
anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. o valor da redução em moeda corrente do país, a
título de restituição do valor das quotas canceladas. Passando o capital social de R$ 3.798.065,00 para R$ 998.065,00
dividido em 998.065 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 05.02.2020. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e
Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Living Panamá Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ 09.639.203/0001-05 - NIRE 35.222.411.839
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 05.02.2020, às 10hs, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy
Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 20.500.000,00, considerados
excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 20.500.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada
uma, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá o valor da redução em moeda
corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas, com a expressa anuência da sócia Cybra de
Investimento Imobiliário Ltda. passando de R$ 75.064.965,00 para R$ 54.564.965,00, dividido em 54.564.965
quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais.
São Paulo, 05.02.2020. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra de Investimento
Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg - Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Cyrela Extrema Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ 10.982.461/0001-60 - NIRE 35.223.468.575
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 05.02.2020, às 10hs, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Secretário: Felipe Russo
de Almeida Cunha. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 4.260.000,00 por serem considerados excessivos, mediante o cancelamento de 4.260.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá com a expressa anuência da sócia
Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do
valor das quotas canceladas. O capital social passa de R$ 70.064.266,00 para R$ 65.804.266,00, dividido em 65.804.266
quotas. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo,
05.02.2020. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra de Investimento
Imobiliário Ltda ambas por Felipe Russo de Almeida Cunha e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Cyrela Paraná Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF nº 07.965.232/0001-23 - NIRE 35.220.627.991
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 05.02.2020, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP.
Presença: Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 3.260.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 3.260.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da
sócia Cyrela Montblanc Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de
Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das
quotas canceladas. 2. Passando o capital social de R$ 40.288.080,00 para R$ 37.028.080,00, dividido em 37.028.080
quotas. 3. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São
Paulo, 05.02.2020. Sócios: Cyrela Montblanc Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra de Investimento
Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

CBR 031 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF 18.546.645/0001-90 - NIRE 35.227.710.389
Extrato Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local. 05.02.2020, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Secretário: Felipe Russo de Almeida Cunha. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 50.600.000,00, considerados
excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 50.600.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações., a qual receberá com
a expressa anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. o valor da redução em moeda corrente do
país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. 2. Passando o Capital Social de R$ 89.145.747,00 para R$
38.545.747,00 dividido em 38.545.747 quotas. 3. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda ambas por Felipe Russo de Almeida Cunha e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.
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EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital, devidamente autorizado pela COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI
– CHP, por estar(em) em lugar incerto e não sabido ou presumivelmente se ocult ando,
fica(m) notificado(s) o(a) Sr(a). ADRIANA APARECIDA DE FREITAS DOS SANTOS,
BRASILEIRA, CASADA, CONSULTORA TECNICA, RG 29.525.381-2-SP, 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. Será realizado no seguinte dia e
horário: 1º Público Leilão: Dia: 10/03/2020, DAS 10:00 AS 10:15 HORAS, no(a) RUA
ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP e 2º Público Leilão: Dia: 30/03/2020,
DAS 10:00 AS 10:15 HORAS, no(a) RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/
SP, na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 de 21.11.66) e Regulamentação Complementar,
para pagamento da dívida hipotecária em favor do(a) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
- EMGEA, por se acharem vencidas e não pagas as obrigações pecuniárias referentes
ao financiamento imobiliário contrato nº 802600065753-8, relativo ao imóvel acima
descrito, e cuja hipoteca encontra-se inscrita no 18º Cartório de Registro de Imóveis
de SÃO PAULO, sob nº 113150.
São Paulo, 13 de Fevereiro de 2020
HELIO JOSE ABDOU
Leiloeiro Público Oficial
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. Fones: 11-97334-6595.
SED: 458
13, 14 e 15/02/2020

LOGICTEL S/A

CNPJ nº 03.430.070/0001-78 – NIRE nº 35.300.173.767
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Convocamos os acionistas a se reunirem na sede, Rua Bica, 234 Freguesia do O, SP, no dia 25.03.2020, as 10:00 horas, para deliberarem
a seguinte Ordem do Dia: AGO/AGE: a) exame e discussão do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do exercício social
encerrado em 31/12/2019 e destinação do lucro do período, b) eleição da Diretoria: em AGE a alteração do artigo 3º Objeto Social,
incluindo mais atividades.; c) Outros assuntos de interesse, - consolidação dos estatutos sociais, - encontra-se a disposição dos Srs acionista
documentos referente ao artigo 133 da Lei 6.404/76. São Paulo, 12 de fevereiro de 2020. aa. Geraldo A. O. Marques - Diretor Presidente.

Cyrela Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ: 13.003.483/0001-20 - NIRE: 35.224.853.235
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 05.02.2020, às 10hs, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Secretário: Felipe
Russo de Almeida Cunha. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 7.820.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 7.820.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada
uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de
restituição do valor das quotas canceladas, passando o capital social de R$ 39.749.500,00 para R$ 31.929.500,00, dividido em 31.929.500 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento:
Nada mais. São Paulo, 05.02.2020. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda ambas por Felipe Russo de Almeida Cunha e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

CBR 008 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 09.086.797/0001-66 - NIRE 35.221.811.752
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 05.02.2020, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 7.100.000,00 por serem considerados excessivos em relação ao objeto, com
o cancelamento de 7.100.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas, passando o capital social de R$ 56.771.738,00 para R$
49.671.738,00, dividido em 49.671.738 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 05.02.2020. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Cyrela Imobiliária Ltda. - CNPJ/MF nº 02.509.259/0001-98 - NIRE: 35.215.504.568
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 05.02.2020, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Secretário: Felipe Russo de Almeida Cunha. Deliberações Aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 1.470.000,00, por serem
considerados excessivos, mediante o cancelamento de 1.470.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações., a qual receberá, com a anuência da
sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do país, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. 2. O Capital Social passará de R$ 24.049.404,00 para R$ 22.579.404,00, dividido em
22.579.404 quotas. 3. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento. Nada mais.
São Paulo, 05.02.2020. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Felipe Russo de Almeida Cunha e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.
Living Sabará Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF 10.957.619/0001-42 - NIRE 35.223.468.265
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 05.02.2020, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié
Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 2.170.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 2.170.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas
da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá com expressa anuência da sócia Cybra de
Investimento Imobiliário Ltda. o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das
quotas canceladas. 2. Passando o capital de R$ 12.618.067,00 para R$ 10.448.067,00 dividido em 10.448.067 quotas. 3. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São
Paulo, 05.02.2020. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.
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Jornal O DIA SP
Agro-Pecuária Pilon S/A
CNPJ: 44.973.410/0001-94 NIRE: 3.53.0036461.9
Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO e AGE, a
se realizar no dia 27.03.2020, às 17:00 horas, em nossa Sede Social, sita na
Fazenda Santa Maria, Bairro São Francisco, neste município de Cerquilho,
Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
Ordinária:- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em
31.12.2019; b) Eleição da Diretoria; c) Aumento do Capital Social; c) Outros
assuntos do interesse social. Extraordinária:- a) Outros assuntos do interesse social. Avisos: Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas, na
sede social da Cia., os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei n.º
6.404/76, referentes ao exercício social passado. Cerquilho, 10.02.2020.
Nelson Pilon - Diretor Presidente.

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 14ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A. EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital convocação,
vem por meio deste informar que estamos alterando a data da 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, para
o dia 06 de março de 2020 às 14 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº
633, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-051. Sendo assim ﬁcam ratiﬁcados os itens da ordem do dia das publicações
dos dias 06/02/2020, 07/02/2020 e 08/02/2020, no Jornal O Dia SP. Para a convocação acima, os Titulares dos CRA que se
ﬁzerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes especíﬁcos para representação
na Assembleia Geral de Titulares dos CRA, na sede da Emissora, endereço retro indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro)
horas de antecedência da referida assembleia. São Paulo, 14 de fevereiro de 2020. GAIA SECURITIZADORA S.A.

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Cargill
Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária - Edital de Convocação
O Senhor Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Cargill CoopCargill, inscrita no CNPJ nº 68.228.006/0001-54, NIRE nº 35400022621, Sergio Luis Mattedi, no uso das atribuições que lhe
confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 24, em condições de votar, para se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se no dia 20 de março de 2020, fora da sede social, no Eldorado
Atibaia Eco Resort à Rodovia Dom Pedro I, km 75,5 - Mato Dentro - Atibaia - SP, às 14h00 com a presença de 2/3 (dois terços) dos
delegados, em primeira convocação; às 15h00, com a presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou
às 16h00, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes
assuntos, que compõem a ordem do dia: Extraordinária: 1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social; Ordinária: 1. Prestação das
contas do exercício de 2019; acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo o relatório da gestão; balanços
levantados no primeiro e segundo semestres do exercício social de 2019 e respectivo demonstrativo das sobras apuradas;
2. Destinação das sobras líquidas; 3. Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal; 4. Fixação do valor dos
honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros da Diretoria Executiva; 5. Aplicação do Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social - FATES; 6. Adequação da Política de Sucessão; 7. Demais assuntos de interesse do quadro social.
São Paulo, 15 de Fevereiro de 2020
Sérgio Luis Mattedi - Presidente do Conselho de Administração

Living Empreendimentos Imobiliários S.A.

Fazenda Pilon S/A
CNPJ: 57.226.151/0001-80 - NIRE: 3.530036405-8
Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO,
a se realizar no dia 27.03.2020, às 16:30 horas, na sede social na
Fazenda Santa Maria, Bairro São Francisco CEP 18.520-000, em
Cerquilho, estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: Ordinária:- a) Tomar as contas dos administratores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao
exercício Social findo em 31/12/2019; b) Eleição da Diretoria; c) Outros assuntos do interesse social. Avisos: Acham-se a disposição dos
Senhores Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere
o Artigo 133 da Lei 6.404/76, referentes ao exercício social passado.
Cerquilho, 11/02/2020. José Pilon - Diretor Presidente.
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XYK PARTICIPAÇÕES EIRELI
CNPJ/MF 57.390.593/0001-67 - NIRE 35.602.605.929
EXTRATO DE REUNIÃO REDUÇÃO CAPITAL
XYK PARTICIPAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF 57.390.593/0001-67e NIRE 35.602.605.929, situada a
Avenida Rebouças, nº 2.267, Pinheiros, São Paulo – SP, CEP 05401-300, por seu representante legal LUIZ
DOMINGUES DE CASTRO FILHO, brasileiro, divorciado, arquiteto, inscrito no CREA - SP sob nº 52.218/D,
portador da cédula de identidade RG nº 3.542.489-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 837.941.078-53, residente
e domiciliado na Rua Desembargador Mamede, nº 364, Pinheiros, São Paulo – SP, CEP 01444-030, comunica
para todos os ﬁns legais e em conformidade com o artigo 1084 e parágrafos do Código Civil, que tomou a decisão
de reduzir o capital social da Sociedade de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), consonância com o artigo 1082, inciso II do Código Civil.

NVFISIO SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM FISIOTERAPIA LTDA.
CNPJ Nº 18.000.704/0001-20
Convocação Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente edital convocamos todos os sócios desta sociedade empresária a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 05
de Março de 2020, no endereço situado à Rua Tavares Bastos, nº 715, Vila Pompéia São Paulo/SP, CEP 05012-020, às 06:00 horas, em primeira convocação,
instalando-se a assembleia no caso de presença mínima de 3/4 três quartos do capital social, em Segunda chamada às 06:30, com qualquer número de sócios
presentes, a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Deliberação sobre a contratação de ﬁsioterapeutas pelo regime de CLT para ﬁns de suprir as
necessidades assistenciais e contratuais em razão das ausências de sócios nos plantões;
São Paulo, dia 14/02/2020.
ALINE AMORIM AMARAL CARDOSO
SÓCIA ADMINISTRADORA

m

m

m

NIRE 35.300.470.192 - CNPJ/MF 08.281.952/0001-32
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora, local: 05.02.2020, as 14hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 2º andar, Sala 01 - parte, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: 100% capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: (i.) Redução do capital social em R$ 130.000.000,00,
considerado excessivo em relação ao objeto social, com o cancelamento de 130.000.000 de ações ordinárias, sem valor nominal, todas da Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, com a expressa anuência
da Cybra de

CNPJ nº 13.198.978/0001-51 - NIRE 35.225.024.801
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 05.02.2020, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Secretário: Felipe
Russo de Almeida Cunha. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 3.050.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 3.050.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma,
todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá, com a anuência da
sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. 2. Passando o capital social de R$ 31.464.878,00 para R$ 28.414.878,00, dividido
em 28.414.878 quotas. 3. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento. Nada
mais. São Paulo, 05.02.2020. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra de
Investimento Imobiliário Ltda ambas por Felipe Russo de Almeida Cunha e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº 1000037-24.2016.8.26.0010 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro
Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROBSON LEANDRO DA CRUZ, CPF
995.863.391-49, que Condomínio Edifício Nossa Senhora Aparecida ajuizou uma ação de Procedimento Comum objetivando condenar o réu ao
pagamento de R$ 6.007,22 (dez/2015), corrigidos monetariamente, referentes às despesas condominiais da unidade nº 31 do condomínio autor,
bem como a custas, honorários e demais cominações. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL (NCPC, artigo
 ªINCISOª))) ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªCONTESTE ªSOBªPENAªDEªSERªCONSIDERADOªREVEL ªOCASIÍOªEMª
que será nomeado curador especial (NCPC, artigo 257, inciso IV), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (NCPC,
ARTIGOª ª3ERÈªOªPRESENTE ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULOªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ª ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 365 DIAS. PROCESSO Nº 1005133-13.2017.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara da Família e
Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Nimer Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANTONIO AUGUSTO NETO,
PORTUGUÐS ªNASCIDOªEMª ªlLHOªDEª*OSÏª"ERNARDINOª.ETOªEª-ARIAª*OSEª&ELGUEIRASªQUEªLHEªFOIªPROPOSTAªUMAªAÎÍOªDEª$ECLARAÎÍOªDEª!USÐNCIAª
PORªPARTEªDEª)SABELª-ARIAª#ORREIA ªALEGANDOªEMªSÓNTESEªQUEªOªREQUERIDO ªCONFORMEªINFORMAÎÜESªCOLHIDASªDOSªFAMILIARES ªVIAJOUªPARAªOªNORTEªDOª"RASILª
EMª ªPARAªUMAªREGIÍOªDEªGARIMPOªEªNUNCAªMAISªDEUªNOTÓCIASvª%NCONTRANDO SEªOªRÏUªEMªLUGARªINCERTOªEªNÍOªSABIDOª&OIªDETERMINADAªAª#)4!±°/ª
PORª%$)4!,ªPARAªQUEªNOªPRAZOªDEªªUM ªANOªCOMªINTERVALOSªDEªªDOIS ªEMªªDOIS ªMESES ªVENHAªALEGARªOªQUEªFORªAªBEMªDEªSEUSªDIREITOS ªNOSª
termos do artigo 745, do Código de Processo Civil, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros, os fatos constantes nos autos. Serão o
PRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEI ªSENDOªESTEª&ØRUMªLOCALIZADOªNAª0RAÎAª*OÍOª-ENDESªSN ªªANDARª ª3ALAS ª ª
#ENTROª ª#%0ª  ª3ÍOª0AULO 30ª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªJULHOªDEªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ª ª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018443-15.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
EVERALDO FERNANDES DA SILVA, CPF 022.692.604-49, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Lowell Cosméticos do
Brasil Ltda, objetivando o recebimento referente ao cheque nº 900169, no valor na época de R$ 1.174,19. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, prazo de 15 (quinze) dias úteis,
EFETUEªOªPAGAMENTOªDAªQUANTIAªESPECIlCADAªNAªINICIALªNOªVALORªDEª2ª  ªDEVIDAMENTEªATUALIZADAªMARÎO ªBEMªCOMOªDOSªHONORÈRIOSª
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC.
.ÍOªHAVENDOªRESPOSTA ªOªRÏUªSERÈªCONSIDERADOªREVEL ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEª
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de janeiro de 2020.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006905-19.2019.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira França, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) ADEMIR CANTONI, CPF: 457.625.548-72, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, objetivando a quantia de R$ 52.506,98 (05/2019), referente ao saldo
DEVEDORª DOª )NSTRUMENTOª 0ARTICULARª DEª #ONlSSÍOª DEª $ÓVIDAª Eª /UTRASª !VENÎASª Nª  ª %STANDOª OSª EXECUTADOª EMª
LUGARªIGNORADO ªEXPEDE SEªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªDOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEMªOªDÏBITOªATUALIZADO ªOCASIÍOªEMª
que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente,
COMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªDAªEXECUÎÍO ªINCLUSIVEªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªPODENDOªREQUERERªQUEªOªPAGAMENTOª
RESTANTEªSEJAªFEITOªEMªªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªUMªPORªCENTO ªAOªMÐS ªSOBª
PENAª DEª PENHORAª DEª BENSª Eª SUAª AVALIAÎÍOª $ECORRIDOSª OSª PRAZOSª SUPRA ª NOª SILÐNCIO ª SERÈª NOMEADOª CURADORª ESPECIALª Eª
DADOªREGULARªPROSSEGUIMENTOªAOªFEITOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª
$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªFEVEREIROªDEªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ª ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1106505-96.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LEILAHASSEM DAPONTE,
na forma da Lei, etc. FAZ SABERa(o) DESMONTAMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS USADAS
LTDA, CNPJ 08.887.923/0001-19, na pessoa de seu representante legal RUBENS MONTEIRO, RG 77160,
CPF 171.460.621-04, VIVIANE DASILVA MONTEIRO, Brasileiro, Solteira, RG 893839, CPF 936.921.701-06,
VANESSA DASILVA MONTEIRO, Brasileiro, Divorciada, RG 603604183, CPF 878.772.011-68, JANDIR
SANTIN, Brasileiro, Casado, RG 945626, CPF 384.401.139-00 e CRISTINA CLAUDETE SANTIN, RG
1390064, CPF 422.325.549-53, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendendor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda, objetivando
a cobrança da quantia de R$ 2.319.697,78 (julho/2019), referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito
Bancário de nº 0887923. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO,
por EDITAL, para em 03 dias efetuarem o pagamento integral da dívida atualizada, ocasião em que o valor dos
honorários advocatícios será reduzido pela metade ou oferecer bens (suficientes) à penhora, sob pena de
penhora de bens e sua avaliação; podendo, no prazo de 15 dias, oferecer embargos, ambos a fluir após o prazo
de 20 dias deste edital. No prazo para embargos, poderão os executados requerer seja admitido o parcelamento
do débito, nos termos do art. 916, do CPC. 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 27 de novembro de 2019.
14 e 15.02

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, 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: 27/02/2020; HORÁRIO: DAS 15:00 AS 15:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP - AG. ESTADOS UNIDOS,
COD. 2887
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. Contendo
a área privativa de 74,64m2 e a área comum de 46,128m2, nesta incluída a área
relativa a uma vaga na garagem coletiva localizada no subsolo e no pavimento térreo
do edifício, com direito a guarda e estacionamento de um veículo de passeio de
padrão ou porte médio, auxiliado por manobrista, perfazendo a área real construída de
120,768m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 1,9231% no terreno e nas demais
partes comuns. Lance Mínimo Previsto: R$ 517.806,21.
São Paulo, 07/02/2020.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.
Leiloeiro Oficial
07 - 17 - 27/02/2020
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Fazendas Reunidas Pilon S/A.
CNPJ: 52.310.885/0001-29 - NIRE: 3.53.0036406-6
Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem
em AGO e AGE, a se realizarem no dia 27.03.2020, às 15:30
horas, na sede social situada na Fazenda Santa Maria-Bairro
São Francisco - CEP 18520-000, em Cerquilho - Estado de
São Paulo a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
Ordinária:- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas
ao exercício social findo em 31.12.2019; b) Fixação da remuneração de administrador; c) Eleição da diretoria: d) Outros
assuntos do interesse social. Extraordinária:- a) Abertura e
encerramento de filiais; b) Outros assuntos do interesse social. Avisos: Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas,
na sede social da Cia., os documentos a que se refere o Artigo
133 da Lei n.º 6.404/76, referentes ao exercício social passado.
Cerquilho, 11.02.2020. José Pilon - Diretor Presidente.

Arlon Food NE Participações Societárias S.A. - CNPJ n° 27.541.343/0001-10 - NIRE 35.300.503.368
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/09/2019
Aos 30/09/2019, às 11 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Bruno Martins Silva; e Secretário:
André Glezer. Deliberações: Os acionistas tomaram a seguinte deliberação, por unanimidade e sem reservas: Preliminarmente, aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário; em seguidos acionistas deliberaram que as publicações dos
atos da Companhia serem realizadas nos termos do artigo 289 da lei n.º 6.404/1976, passarão a ser realizadas no jornal O Dia
SP, em razão do encerramento deﬁnitivo das atividades do DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços no dia 23/09/2019. Os
acionistas ratiﬁcam todas as publicações anteriores, realizadas no jornal DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 30/09/2019. Jucesp nº 3.395/20-0 em 07/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Luanda Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ nº 17.976.379/0001-72 - NIRE 35.227.432.508
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 05.02.2020, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Secretário: Felipe Russo de
Almeida Cunha. Deliberações Aprovadas: 1. a redução do capital social em R$ 13.400.000,00 por serem considerados
excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 13.400.000, quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas
da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações., a qual receberá, com a anuência da sócia
Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do
valor das quotas canceladas. Passando o capital social de R$ 92.045.312,00 para R$ 78.645.312,00, dividido em
78.645.312 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento:
Nada mais. São Paulo, 05.02.2020. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra
de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Felipe Russo de Almeida Cunha e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Living Sul Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF 13.057.786/0001-25 - NIRE 35.229.885.348
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 05.02.2020, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, nº. 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy
Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 19.000.000,00, por serem
considerados excessivos, com o cancelamento de 19.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma,
todas da sócia Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, com a anuência da
sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do país, o valor das quotas canceladas
a título de capital excessivo, passando de R$ 63.243.488,00 para R$ 44.243.488,00, dividido em 44.243.488
quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada
mais. São Paulo, 05.02.2020. Sócios: Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Cybra de
Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Sandra Esthy Attié Petzenbaum e Miguel Maia Mickelberg.

Rua dos Alpes Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ/MF 10.982.468/0001-82 - NIRE 35.223.468.656
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 05.02.2020, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, nº. 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença:
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Secretário, Felipe Russo de Almeida
Cunha. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 50.000.000,00 por serem considerados excessivos
com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a
qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente
do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas, passando o capital social de R$ 50.327.311,00 para R$ 327.311,00,
dividido em 327.311 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 05.02.2020. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Felipe Russo de Almeida Cunha e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Pitombeira Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Ravenna Empreendimentos Imobiliários Ltda.

S oP uo
Jupira Mineração e Agro-Pecuária S/A.
CNPJ: 48.697.973/0001-58 - NIRE: 3.53.0036516-0
Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em
AGO e AGE, a se realizarem no dia 27.03.2020, às 16:00 horas,
na sede Social situada na Fazenda Jupira - Estrada Municipal de
Porto Feliz/Boituva - Bairro Jupira - CEP 18.540-000, em Porto Feliz
- Estado de São Paulo a fim de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: Ordinária:- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao
exercício social findo em 31.12.2019; b) Fixação da remuneração
de administrador; c) Eleição da Diretoria; d) Aumento do Capital
Social; e) Outros assuntos do interesse social. Extraordinária: - a)
Abertura e encerramento de filiais; b) Outros assuntos do interesse social. Avisos: Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas,
na sede social da Cia., os documentos a que se refere o Artigo
133 da Lei n.º 6.404/76, referentes ao exercício social passado.
Cerquilho, 11.02.2020. Valentin Roque Pilon - Diretor Presidente.

CNPJ: 11.457.712/0001-50 - NIRE: 35.223.948.631
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 05.02.2020, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Secretário: Felipe
Russo de Almeida Cunha. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 1.360.000,00, por serem
considerados excessivos, mediante o cancelamento de 1.360.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da
sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações., a qual receberá, com a anuência da sócia
Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do país, o valor das quotas canceladas a título
de capital excessivo. Desta forma o Capital Social passará de R$ 11.397.289,00 para R$ 10.037.289,00, dividido em
10.037.289 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento:
Nada mais. São Paulo, 05.02.2020. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra
de Investimento Imobiliário Ltda - ambas por Felipe Russo de Almeida Cunha, Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

CINCO MAIS TECNOLOGIA EM SAÚDE S.A. - CNPJ 29.225.589/0001-08 - NIRE 35300511140
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) - Ficam convocados os Srs.
Acionistas para se reunirem em AGE, que se realizará no dia 20.02.20 às 9hs, na sede da Cia., na Al.
Araguaia, 933, 6º andar, sl. 68, Alphaville Industrial, Barueri-SP, CEP 06455-000, a fim de discutirem e
deliberarem sobre (i) a destituição e eleição de novos diretores da Companhia; (ii) desdobramento de ações
da Companhia e (iii) o aumento do capital social mediante a emissão de novas ações da Companhia. Os
documentos necessários à deliberação encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.
Barueri, 12 de fevereiro de 2020. Luiz Fernando Figueiredo - Diretor Presidente.
(13, 14 e 15/02/2020)

'DWDGHIHYHUHLURGHjVK
$3$5(/+26&(/8/$5(6'(',9(56$60$5&$6(02'(/26

&DUORV(GXDUGR/XLV&DPSRV)UD]mR-8&(63Q
PERDA DE IMPRESSORAS FISCAIS

BAREZ LANCHONETE LTDA
CNPJ 06.327.009/0001-98
I.E : 117.003.922.118
Com sede na Av. Jurema, 332. São Paulo - SP
Comunica a perda das seguintes impressoras fiscais: DARUMA AUTOMAÇÃO FS-345
– 17/05/2005 (data de ativação do aparelho) EQUIPAMENTO EM USO - EQUIPAMENTO
NÃO ENCONTRADO 53366 (número de série do aparelho) BEMATECH MP-2100 TH FI
11/07/2008 (data de ativação do aparelho) EQUIPAMENTO EM USO - EQUIPAMENTO
NÃO ENCONTRADO BE050872900000005728 (número de série do aparelho). 13, 14 e 17

PERDA DE IMPRESSORAS FISCAIS

ESQUINA CENTENARIA DO CHOPP LANCHONETE LTDA
CNPJ 09.475.038/0001-95
I.E : 148.072.721.112
Com sede na Rua Joaquim Nabuco, 325. São Paulo - SP
Comunica a perda das seguintes impressoras fiscais: BEMATECH MP-2100 TH FI –
12/05/2008 (data de ativação do aparelho) EQUIPAMENTO EM USO - EQUIPAMENTO
NÃO ENCONTRADO BE050872900000004270 (número de série do aparelho)
BEMATECH MP-4000 TH FI 10/07/2013 (data de ativação do aparelho) EQUIPAMENTO
EM USO - EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO BE091310100011326966 (número de
13, 14 e 17
série do aparelho).
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Edital de citação com prazo 20 dias úteis. Processo nº 1060990-43.2014.8.26.0100. O Dr. HENRIQUE DADA
PAIVA, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro Central – Comarca da Capital/SP., Faz Saber a VISE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ/MF nº 42.146.902/0000-42 que SERVIÇO SOCIAL DO
COMÉRCIO - Sesc, ajuizou-lhe uma AÇÃO REGRESSIVADE COBRANÇA, pelo Procedimento Comum,
visando a devolução dos valores dispendidos nas Ações Reclamatórias Trabalhistas ajuizadas por exempregados da referida empresa, no importe de R$ 245.701,65 (Julho de 2014), devendo a quantia ser
atualizada e acrescida dos juros legais, contados das datas dos efetivos desembolsos, além da condenação
ao pagamento dos ônus de sucumbência. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital para que,
no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, conteste a ação, sob pena de serem aceitos verdadeiros os fatos
narrados pela autora, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 21 de Novembro de 2019.
14 e 15/02
EDITAL DE CITAÇÃO Processo nº: 0043645-86.2011.8.26.0100 Classe –Assunto: Usucapião - Registro de
Imóveis Requerente: Walter Baptista Canut e outro EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido
nos autos daAção de Usucapião, PROCESSO Nº 0043645-86.2011.8.26.0100 (USUC 957)A DoutoraAline
Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/
ou sucessores, que Walter Baptista Canut e Valdir Moraes ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua das Taquaras, nº 389 Vila Sant a Catarina, 42º
Subdistrito Jabaquara - São Paulo SP, com área de 140,28 m², contribuinte nº 089.157.0022-8, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem
o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 11 de dezembro
de 2019.
14 e 15/02

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1113920-04.2015.8.26.0100 (USUC 1411) ADoutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, MM.
Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Espólio de Maria Alcântara Rhein e Basílio
Rhein ambos na pessoa de seu inventariante José Henrique Rhein, Nadyr Rodrigues Aguiar, Arthur Rodrigues
Aguiar, Florisvaldo Rhein, Donato Valério Filho, Luiz Ernani, Carmen Rhein, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Valdir Rodrigues de Souza e Júlia Maria da Silva de Souza ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Antonio Machado Sobrinho, nº 46 Jardim
Villas Boas, 42º Subdistrito de Jabaquara - São Paulo SP, com área de 138,00 m², contribuinte n° 172.383.00108, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 14 e 15/02
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COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL XI - PINHEIROS - 5ª VARA CÍVEL
- Rua Jericó s/n - Sala 209 - Vila Madalena - CEP 05435-040 - Fone: (11) 38135564 - São Paulo-SP - E-mail: pinheiros5cv@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento
ao Público: das 12h30min às19h00min502432 - - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de
20 dias - Processo nº 0000009-31.2020.8.26.0011.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª
Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de SãoPaulo, Dr(a). ANDRE
SALOMON TUDICSCO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FILIPPE COLEN
NUNES, brasileiro, casado, empresário, RG 83835246, CPF 035.971.398-09, que
por este Juízo, tramita de uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida
por WANG CHI HSIN, CPF 014.291.798-21. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$.124.603,88,
devidamente atualizada, SOB PENA de MULTA de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de janeiro de 2020.
15 e 18/02

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital, devidamente autorizado pela COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI
– CHP, por estar(em) em lugar incerto e não sabido ou presumivelmente se ocultando,
fica(m) notificado(s) o(a) Sr(a). ANTONIO EDUARDO SAMPAIO, BRASILEIRO,
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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 SUBDISTRITO-PIRITUBA, SÃO PAULO/
SP. Será realizado no seguinte dia e horário: 1º Público Leilão: Dia: 10/03/2020, DAS
10:00 AS 10:15 HORAS, no(a) RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP e
2º Público Leilão: Dia: 30/03/2020, DAS 10:00 AS 10:15 HORAS, no(a) RUA ESTADOS
UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP, na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 de 21.11.66)
e Regulamentação Complementar, para pagamento da dívida hipotecária em favor
do(a) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, por se acharem vencidas e não
pagas as obrigações pecuniárias referentes ao financiamento imobiliário contrato nº
102354128009-5, relativo ao imóvel acima descrito, e cuja hipoteca encontra-se inscrita
no 16º Cartório de Registro de Imóveis de SÃO PAULO, sob nº 82253.
São Paulo, 13 de Fevereiro de 2020
HELIO JOSE ABDOU
Leiloeiro Público Oficial
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. Fones: 11-97334-6595.
SED: 611
13, 14 e 15/02/2020
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Vôlei Renata
e entramos sabendo que não podemos entregar menos que nosso 100%”, disse Luizinho, demonstrando carinho pela torcida
campineira.
O central ainda detalhou:
“Acredito que isso é a força da
torcida. Eles nos fazem lembrar
sempre a importância da entrega
total a cada ponto. E acredito que
será mais um jogo decidido em
detalhes. O fato de termos nos
enfrentado bastante nos faz atentar ainda mais a detalhes. Será um
jogo equilibrado, com certeza”,
afirmou Luizinho.

Pelo lado do Sesi-SP, o oposto Alan espera alcançar a primeira vitória contra o time de Campinas na temporada e alerta para
importância do saque no jogo.
“O confronto contra o Vôlei
Renata vai ser um bom jogo. Eles
têm um ótimo elenco e o Renan
está indo muito bem na saída.
Nessa temporada todos os jogos
contra eles foram muito difíceis
e tenho certeza de que vai ser
mais um jogo equilibrado”, afirmou Alan.
O oposto do Sesi-SP ainda
destacou o bom momento do seu

time. “Senti que nossa equipe
evoluiu muito nos últimos meses. Com isso, vamos atrás da
primeira vitória contra eles na
temporada. Em um jogo como
esse, o saque é o principal fundamento para neutralizar os centrais deles, que são muito efetivos”, comenta Alan.
Também serão disputados
neste sábado os confrontos entre Vôlei UM Itapetininga (SP)
x Ponta Grossa Vôlei (PR), às
18h, no ginásio Ayrton Senna
da Silva, em Itapetininga (SP)
e América Vôlei (MG) x Pacaembu/Ribeirão Preto (SP), às
19h, no Tancredo Neves, em
Montes Claros (MG) – ambos
com transmissão do Canal Vôlei
Brasil
(http://
canalvoleibrasil.cbv.com.br).
O restante da sexta rodada do
returno será realizado nos dias
16 e 26 de fevereiro, com os
confrontos entre Apan Blumenau
(SC) x Sesc RJ às 20h, no Sebastião Cruz (Galegão), em Blumenau (SC) , com transmissão da TV
Cultura, e depois com o clássico mineiro entre Fiat/Minas
(MG) e Sada Cruzeiro (MG), às
19h, na Arena Minas, em Belo
Horizonte (MG), com transmissão do SporTV 2.

Circuito Brasileiro

O Circuito Brasileiro de vôlei de praia está de volta a Maceió (AL). As quartas de final
acontecem na manhã deste sábado (15), a partir das 10h10 (de
Brasília) e serão transmitidas ao
vivo pela página da Confederação
Brasileira de Voleibol (CBV) no
Facebook,
e
pelo
site
voleidepraiatv.cbv.com.br. As finais acontecem no domingo (16),
exibidas exclusivamente pelos
canais SporTV, a partir das 9h.
A etapa na capital alagoana é a
quinta da temporada 2019/2020,
e foi a primeira do ano para Álvaro Filho e Alison (PB/ES).
“Este é um ano diferente de
todos os outros para mim. Um
ano olímpico é sempre diferente, para o Alison também é. Estamos em um ritmo de treino
muito forte, mas ainda precisamos de ritmo de jogo. Está bastante quente por aqui, mas a gente gosta de jogar nestas condições. Jogar um jogo no dia não é
comum, mas já vivenciamos esta
situação, é preciso controlar a
ansiedade, mas estamos acostumados”, contou o atleta.
Álvaro e Alison enfrentarão
Jô/Bruno (PB/AM). A dupla formada pelo paraibano e o amazo-

nense se classificou depois de
vencer Oscar/Thiago (Rj/SC) por
2 sets a 0 (21/15 e 21/14). Bruno
Schmidt e Evandro (DF/RJ) passaram por Allison/Fábio (SC/CE)
por 2 sets a 0 (21/17 e 21/19), e
encaram Guto/Pedro Solberg
(RJ). A dupla carioca superou Averaldo/Marcus (TO/RJ) nas oitavas
por 2 sets a 0 (21/13 e 21/18).
Medalha de bronze na etapa
anterior, em João Pessoa (PB),
Ricardo e Vitor Felipe (BA/PB),
também seguem na busca pelo
título. Eles avançaram com a vitória sobre Felipe Cavazin/Anderson Melo (PR/RJ) por 2 sets
a 0 (21/15 e 21/16).
Os adversários de Ricardo e
Vítor serão Fernandão e Harley
(ES/DF), que venceu Adelmo/
Moisés (BA), nas oitavas, por
2 sets a 0 (21/19 e 21/17). A
outra partida pelas quartas
será a reedição da final do
Open de João Pessoa, no mês
passado, entre André/George
(ES/PB) e Adrielson/Arthur
(PR/MS). André e George passaram por Ramon Gomes/Bernardo Lima (RJ/CE) por 2 sets a
0 (21/14 e 21/12), enquanto Adrielson e Arthur levaram a melhor
sobre Rafael/Renato (PB) por 2

Foto/ Wander Roberto

Quartas de final são definidas no
torneio masculino em Maceió (AL)

Álvaro filho ataca
sets 0 (22/20 e 21/17).
A abertura da temporada 19/
20 aconteceu em Vila Velha
(ES), em setembro, com ouro
para Ágatha/Duda (PR/SE) e André Stein/George (ES/PB). Em
Cuiabá, no mês de outubro, os
títulos ficaram com Ana Patrícia/
Rebecca (MG/CE) e Alison/Álvaro Filho (ES/PB).
Ribeirão Preto (SP) sediou a
etapa de novembro, com ouro
para Talita/Taiana (AL/CE) e
Evandro/Bruno Schmidt (RJ/
DF). A parada de João Pessoa

(PB), em janeiro, contou com
títulos para Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE) e André Stein/George (ES/PB).
Além das duplas campeãs de
cada etapa, também existem os
campeões gerais da temporada,
somando a pontuação obtida
nos sete eventos. A competição
distribui R$ 46 mil às duplas
campeãs dos dois naipes, e todos os times na fase de grupos
são premiados. Ao todo, são
distribuídos mais de R$ 500
mil por etapa.

Jaguar I-PACE eTROPHY

Jimenez defende liderança, enquanto
Cacá e Baptista estreiam na temporada
Após uma pausa de quase
três meses, o Jaguar I-PACE
eTROPHY retornará neste final
de semana para sua segunda etapa, que será disputada no Autódromo Hermanos Rodríguez,
circuito que já recebeu 20
Grandes Prêmios de Fórmula
1 na Cidade do México. Com
oito pódios consecutivos pela
equipe ZEG iCarros Jaguar
Brazil, Sérgio Jimenez conquistou um segundo lugar na
corrida 1 da primeira etapa da
competição e venceu a segunda prova do dia em Ad Diriyah,
na Arábia Saudita.

“Vamos em busca de manter essa liderança. A pista mudou razoavelmente do ano passado, diz Jimenez, que atualmente está empatado com Simon Evans na liderança do
campeonato.
Vice-campeão da temporada inaugural do Jaguar I-PACE
eTROPHY, Cacá Bueno não disputou a primeira etapa da edição de 2019/2020 por compromissos na Stock Car e fará sua
primeira corrida na competição
neste sábado.
“Estou bem feliz de voltar
ao Jaguar I-PACE eTROPHY. É

uma competição que está crescendo bastante e tive um ótimo
desempenho no ano passado,
sendo o vice-campeão. Não
participei das primeiras provas,
então minha margem de erro é
bem menor para me recuperar
no campeonato. Preciso vencer
corridas e vamos em busca disso já nessa etapa do México”,
afirma Cacá, que teve Mário
Haberfeld como substituto na
etapa de Ad Diriyah.
Uma novidade da ZEG iCarros Jaguar Brazil para o final de
semana é a estreia de um terceiro carro da equipe, que será

guiado por Adalberto Baptista.
O experiente piloto competirá
na categoria “Pro-Am”, que
corre no mesmo grid, mas com
pontuação separada. Com isso,
o time brasileiro ZEG iCarros
Jaguar Brazil estará representado nas duas divisões, já que
Jimenez e Cacá correm pela
principal.
O treino classificatório será
no sábado (15), a partir das
11h35. A corrida, que terá
transmissão ao vivo dos canais
Fox Sports, está marcada para
o mesmo dia às 17h05 (horários de Brasília).

Força Bruta é atração em
Cotia (SP) com cinco países
e tentativa de quebrar o
recorde continental
A competição de strongman, o atletismo de força, será
realizada na manhã do domingo (16), reunindo atletas da
Inglaterra, Polônia, Rússia e Estados Unidos. Brasileiro
Marcos Ferrari fará participação especial em busca de
recorde sul-americano

Foto/ Rodrigo Dod

A sexta rodada do returno da
Superliga Banco do Brasil masculina de vôlei 2019/2020 continua neste sábado (15). Depois
de um jogo já realizado, com a
vitória do EMS Taubaté Funvic
(SP) sobre o Denk Academy
Maringá Vôlei (PR), a rodada
segue com mais três confrontos amanhã. Entre eles, destaque para o duelo paulista entre
Vôlei Renata (SP) e Sesi-SP,
que será no ginásio do Taquaral, às 18h com transmissão do
Canal Vôlei Brasil (http://
canalvoleibrasil.cbv.com.br).
O time da casa é quinto colocado na tabela de classificação
com 26 pontos, somados em
nove vitórias e sete derrotas. O
Sesi-SP está em terceiro, com
36 pontos depois de 13 resultados positivos e três negativos.
O central do Vôlei Renata,
Luizinho, esse vai ser um duelo
especial, não só pelo grande adversário e bom duelo, como esperado, mas pela presença de torcedores.
“Vamos ter a torcida dos funcionários da Selmi, e a nossa torcida, que sempre está presente e
nos apoiando. Isso ajuda a nos
lembrar que tem pessoas que
acreditam muito no nosso time

Foto/ Luciano Claudino

Vôlei Renata recebe Sesi-SP em
jogo pela sexta rodada do returno

Inglês Terry Hollands
A sétima edição do Força
Bruta, marcada para a manhã
deste domingo (16), na Praça
da Matriz, em Cotia (SP), será
uma das principais atrações esportivas do fim de semana no
País. A competição, com transmissão ao vivo da TV Globo, a
partir das 9h15, fará parte
da programação do Esporte
Espetacular, com entrada gratuita para o público, e reunirá
quatro estrangeiros disputando
o título: o inglês Terry Hollands; o polonês Mateusz Kieliszkowski; o russo Mikhail
Shivlyakov; o norte-americano
Jerry Pritchett.
Nesta edição, pela primeira vez não haverá presença de
brasileiros competindo no Força Bruta. No entanto, o brasileiro Marcos Ferrari, melhor
atleta sul-americano de strongman, fará participação especial no evento, na tentativa de
quebrar o recorde continental
da cangalha, prova em que
os praticantes carregam uma
estrutura de ferro com pesos
sobre os ombros. Ao todo,
serão 560 kg que Ferrari vai
tentar conduzir por cinco
metros em até 60 segundos,
para ser o recordista continental. O recorde é do próprio atleta, que carregou 555
kg por 5 metros em 30 segundos, em agosto de 2017.
Na competição, um dos
principais favoritos é o inglês
Terry Holands. Aos 40 anos,
com 150 kg e 1,98 m, Terry é
o atual campeão do evento e
não se destaca apenas pelos
excelentes resultados na modalidade strongman, sendo o
atual campeão do World’s
Strongest Man Masters e tendo vencido diversos campeonatos no Reino Unido, como
também por ter sucesso no fisiculturismo.
Com dois títulos do Força
Bruta no currículo, em 2017 e
2018, o polonês Mateusz Kieliszkowski é o principal concorrente de Terry Hollands.
Mateusz tem 26 anos, 1,95 m
e 150 kg, tendo sido campeão
polonês da modalidade nos
últimos cinco anos. Ele venceu ainda o Arnold Pro
Strongman Europe e o
World’s Ultimate Strongman

- Beasts of the Middle East na
temporada passada.
O norte-americano Jerry
Pritchett, aos 37 anos, 1,93 m
e 164 kg, tem a seu favor o fato
de já ter competido sete vezes
no Arnold Strongman Classic
dos Estados Unidos, tendo um
terceiro lugar em 2017 como
melhor resultado. Ele começou a competir no Powerlifting aos 15 anos, em 1996. Na
época, pesava 95 kg. Quando
foi terceiro colocado no Arnold Classic EUA, quebrou o
recorde de levantamento terra
com 467 kg.
Já o russo Mikhail Shivlyakov, de 39 anos, 1,87 m e
135 kg, também tem grandes
feitos no currículo, como o título do Arnold South Africa
Pro Strongman, em 2018, e o
vice-campeão do Arnold Australia Pro Strongman, no ano
anterior.
As provas - Assim como
nas edições anteriores, o Força Bruta terá três provas para
a definição do campeão do
torneio. A primeira será
a medley, com o famoso três
em um. Cada atleta vai iniciar no Dead Lift (levantamento de peso), onde farão quatro repetições com peso total de 320 kg. Em seguida, arrastarão uma corrente com
peso de 300 kg (Chain), para
finalizar no chamado Dumbell, que se ergue quatro vezes
um halter com 105 kg.
A segunda prova será a
do barril (Keg Toss), na
qual cada competidor terá que
jogar oito barris de 20 a 26 kg
por cima de uma barra de
cinco metros de altura. O campeão do Força Bruta 2020 será
definido no Power Stairs, em
que os atletas terão que subir
cinco degraus elevando até o
último “andar” três elementos
distintos com pesos de 200 kg,
225 kg e 250 kg.
O Força Bruta 2019 tem os
patrocínios de Rexona, Piracanjuba, Hoteis.com, Atlhetica Nutrition, Lupo Sport e
RUD Correntes, e conta com
o apoio da Prefeitura de
Cotia e Hotel Rancho Silvestre. A realização do evento é
da Savaget & Excalibur Promoções e Eventos.

Edição: 466
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Importados

Jimny Forest ainda mais off-road
Com inspiração nas florestas e expedições fora de estrada, a Suzuki Veículos apresenta o novo Jimny Forest, uma série especial que vem recheada de elementos para se
aventurar no off-road ou mesmo na selva de
pedras. Com garantia de três anos e a revisão com preço fixo, o valor sugerido do modelo é de R$ 94.990.
O Jimny Forest chama a atenção com
sua cor única e exclusiva, o Verde Floresta,
que contrasta com elementos em grafite,
como para-choque, grade frontal, máscaras
de faróis, snorkel e flares. Para completar o
conjunto visual externo, as rodas de 15 polegadas são na cor grafite dark.
A Suzuki Veículos trabalhou no desenvolvimento do sistema de suspensão, o que
garantiu uma altura ainda maior do solo, com
268mm. Isso gerou uma melhora nos ângulos de entrada, saída e rampa, que fazem
com o modelo ultrapasse obstáculos ainda
maiores.
Na parte inferior das portas, há o novo
rock slider tubular protegendo a carroceria
nos obstáculos. Além disso, foi instalada uma
chapa para proteger a caixa de transferência
na parte inferior e quatro protetores dos braços da suspensão, que reforçam suas habilidades no off-road.
O Jimny Forest também recebe um amortecedor na direção hidráulica, deixando a condução ainda mais suave, principalmente em
terrenos muito acidentados.
O bagageiro tipo cesta no teto foi desenvolvido exclusivamente para a versão. Além
de aumentar a capacidade para transportar

objetos, ainda reforça o visual off-road do
modelo.
O interior do Jimny Forest também apresenta toques de exclusividade, especialmente no acabamento. Molduras das saídas de
ar-condicionado e acabamento central do
painel são na cor verde, harmonizando com
o padrão de estilo visto no exterior. Os bancos recebem capa em revestimento premium
preto, com bolsos laterais, costura cinza e
estampas com alusão às “marcas de pneu”,
enquanto a inscrição “Forest” aparece bordada no encosto.
O modelo traz também central multimídia de 7 polegadas, com espelhamento da
tela de smartphones Android e IOS, garantindo conectividade e praticidade, seja nos
deslocamentos do dia a dia ou nas aventuras
fora da rotina.
O volante de três raios tem desenho
moderno, que deixa o interior bonito e atrativo, além de proporcionar excelente empunhadura e um diâmetro ideal, trazendo conforto e praticidade para as manobras.
O painel de instrumentos conta com elementos prateados e o cluster tem tela digital, dando mais visibilidade e fácil acesso às
informações, como relógio, odômetro parcial A e B, odômetro total, temperatura do
fluído de arrefecimento e volume de combustível no tanque, tudo isso num visual
moderno e agradável.
Versatilidade e robustez no off-road
Prático e valente no 4x4, o Jimny Forest
tem um moderno sistema de tração nas quatro rodas, que permite até 15 combinações

de marcha: 2WD para uso urbano com tração traseira, 4WD com tração nas quatro
rodas e 4WD-L que dobra o torque e permite enfrentar diversos obstáculos off-road com
tração 4x4 com reduzida.
As mudanças na tração são feitas com
apenas um toque no controle do painel, graças ao drive action 4x4, que contempla um
moderno sistema de roda livre pneumática
com caixa de transferência sincronizada e
gerenciamento eletrônico. Por meio do sincronizador da caixa de transferência é possí-

vel realizar mudanças entre os modos 2WD
e 4WD em velocidades de até 100 km/h.
O veículo possui chassi heavy duty,
motor em alumínio e suspensão com eixo
rígido na dianteira e traseira, que tornam este
SUV valente para qualquer tipo de terreno.
A suspensão tem molas helicoidais na dianteira e é Trilink na traseira, garantindo reduzido custo de manutenção e ainda mais tranquilidade em terrenos acidentados. O Jimny
possui um raio de giro de apenas 4,9 metros
que auxilia manobras em trilhas estreitas e

nas até nas menores vagas. Além disso, contempla ótimo desempenho off-road com
apenas 1.060Kg.
O Jimny possui motor em alumínio,
movido a gasolina, 1.3L (DOHC), com 16
válvulas, 85 cavalos de potência a 6.000 rpm
com torque máximo de 110 Nm a 4.100 rpm
e transmissão manual de cinco marchas. A
corrente de comando, velas de longa duração
e escapamento em aço inox garantem rendimento durante toda a vida útil do veículo.
A tecnologia do comando variável de
válvulas (VVT) otimiza o torque para todas
as faixas de rotação e proporciona resposta
rápida nas acelerações. Em conjunto com a
injeção eletrônica multponto sequencial, o
sistema garante otimização do consumo de
combustível e baixa emissão de poluentes.
O Jimny possui airbags frontais, freios
com ABS e barras de proteção lateral nas
portas, para maior segurança dos passageiros, e o motorista dispõe de coluna de direção retrátil em caso de colisão. Os cintos são
de três pontos e encostos de cabeça ajustáveis para todos os ocupantes. Os bancos
traseiros contam com Isofix, além de 2 ajustes de inclinação do encosto.
Os freios a disco na dianteira possuem as pinças em posição mais elevada. Assim, facilitam a transposição em trechos
alagados, ao trazer eficiência de frenagem
com o escoamento de água, e evitam retenção de terra ou lama. Na traseira, o freio
a tambor com válvula sensível a carga
(LSVB) traz controle de frenagem e direção mais eficiente.

Chega o Lexus NX 300h 2020
A Lexus anuncia o lançamento da linha
2020 do SUV compacto premium NX 300h,
que chega ao mercado brasileiro equipado
com os sistemas Apple CarPlay e Android
Auto em todas as versões. Outra novidade é
o pacote de segurança ativa Lexus Safety
System, composto por itens que garantem
mais segurança ao motorista e demais ocupantes do veículo.
As três versões do NX disponíveis no
mercado brasileiro são a Dynamic (R$
238.990), Luxury (R$ 253.990) e F-Sport
(R$ 279.990).
A versão topo de linha, a F-Sport, agora
é equipada com monitor de ponto cego, que
avisa o motorista sobre a presença de outros
veículos ao redor, além de uma câmera 360º,
permitindo que o condutor tenha uma visão
geral do tráfego e da área externa a fim de
evitar acidentes em situações de manobra.
Desde que foi lançado por aqui com
motorização exclusivamente híbrida, em
2018, o NX 300h marcou um novo e importante momento na trajetória da Lexus no
Brasil em direção à eletrificação de todo o
seu portfólio.
O sistema híbrido do NX 300h combina
dois motores - um a gasolina de 2.5L de quatro cilindros 16V e um elétrico síncrono de
imã permanente que propicia melhor relação peso/potência e maior eficiência. O motor a combustão tem potência de 155 cv a
5.700 rpm e torque de 21,4 kgfm a 4.400
giros. O elétrico gera, isoladamente, 143 cv
de potência e torque de 27,53 kgfm. Juntos,
os dois motores resultam em potência combinada de 200 cv.

Para aprimorar a experiência de condução, o NX 300h conta com transmissão
Hybrid Transaxle em todas as versões. Esse
tipo de transmissão proporciona aceleração
mais linear, que reduz ou aumenta continuamente as marchas, de acordo com a demanda
do motor, sem desperdiçar energia, contribuindo para a eficiência de combustível.
Além disso, o modelo ainda dispõe sistema de tração All-Wheel Drive, que direciona automaticamente a força para duas ou
quatro rodas, conforme a necessidade do
condutor, melhorando a tração em diferentes tipos de terreno.

Todas as versões contam também com
os modos de condução Normal; Eco, para
priorizar a economia de combustível; Sport,
para uma condução mais esportiva e ágil; e
EV, sem consumo de combustível e sem
emissão de poluentes. Na versão F-Sport, o
modelo acrescenta o modo SPORT +, com
configuração que transmite maior sensação
de dirigibilidade esportiva.
Somando todos os fatores citados acima, a melhoria atingida no consumo de combustível na cidade é de cerca de 52%, enquanto a redução na emissão de CO2 chega
aos 26% (112 g/km), se comparado ao mo-

Truck

Linha Accelo traz nova
relação de eixo traseiro
A Mercedes-Benz inicia o ano com uma
importante novidade na sua linha de caminhões Accelo. Com o objetivo de proporcionar ainda mais economia para o transportador, os modelos 1016, do segmento de leves, e 1316 6x2, da categoria de médios, passam a ter uma nova relação de eixo traseiro
nas versões com câmbio automatizado.
A relação i=3,909 proporciona um menor consumo de combustível nas aplicações
mistas que intercalam trechos urbanos e rodoviários com velocidades operacionais até
90 km/h.. Além disso, essa mudança contribui para aumentar a vida útil do motor, reduzindo custos operacionais.
Essa novidade atende à demanda crescente de clientes que utilizam cada vez mais
os caminhões leves e médios Accelo em aplicações mistas e rodoviárias de curtas distâncias, além do uso nas cidades.
Empresas que trabalham com cargas fracionadas, encomendas urgentes, distribuição
urbana, entrega de produtos do comércio eletrônico e transporte de bebidas, por exemplo, estão utilizando essa solução nas operações de retirada de cargas e produtos em
centros de distribuição e indústrias para leválas até os diversos pontos de vendas e aos
domicílios dos consumidores.
A robustez do Accelo é um grande diferencial dessa linha de caminhões Mercedes-Benz.
Para assegurar essa vantagem aos clientes, os
modelos leves Accelo 815 (8.300 kg de PBT –
peso bruto total) e Accelo 1016 (9.600 kg de
PBT) e o médio Accelo 1316 (13.000 kg de
PBT) são equipados com o motor mais robusto do mercado, o que é muito importante nas
severas operações da distribuição urbana e circulação no interior dos bairros, além das curtas
distâncias rodoviárias.
O motor Mercedes-Benz OM 924 LA de
4,8 litros é o mesmo utilizado nos semipesa-

dos Atego de 17 toneladas de PBT, que é referência pela força, economia, robustez e durabilidade. O Accelo 1016 e o 1316 têm o maior
torque da categoria, com 610 Nm.
O câmbio automatizado sem pedal de
embreagem é um item opcional para clientes
do Accelo. Para o 815 está disponível o modelo Eaton 6106A. Para o 1016 e o 1316 a versão
é o Eaton 6206A. Estes câmbios de 6 marchas
se caracterizam pelo ótimo escalonamento de
marchas, com primeira reduzida de 6,20 e última marcha com overdrive 0,78, combinando
excelente partida em rampa e altas velocidades
operacionais, tornando os caminhões aptos
para se deslocarem no intenso tráfego urbano,
assim como em rodovias.
No caso do Accelo, a redução de consumo
de combustível pode atingir até 3% em operações urbanas pela automatização e inteligência
aplicada no câmbio. Dessa forma, o câmbio
automatizado mostra-se a melhor solução para
os caminhões que circulam nas cidades, onde
as trocas de marchas são constantes, aliviando
o estresse do motorista e tornando a condução
muito mais segura. Além disso, essa tecnologia
prolonga a vida útil da embreagem em pelo
menos duas vezes, reduzindo em muito o custo de manutenção e operação do veículo.
Esse câmbio conta com dois modos de
condução: função Eco (mais econômica) e
Power (para situações de subidas/serras e
ultrapassagens). A tecnologia também tem
sistema que reconhece a inclinação da pista
e a carga do veículo, realizando a troca de
marcha de forma mais correta e adequada de
acordo com as condições de pista e do veículo. Além disso, vem equipado com auxílio
de partida em rampa, o que facilita a operação do veículo e aumenta a segurança.
Conforto
O conforto da cabina do Accelo é similar
ao de um automóvel, assegurando bem-estar a

bordo e produtividade. Entre seus diferenciais
de mercado inclui-se a nova cabina estendida,
que oferece melhor ergonomia e mais espaço
para os ocupantes e para a acomodação de
objetos. A Mercedes-Benz é a única marca a
oferecer cabina estendida para a distribuição
urbana, posicionando o Accelo entre os mais
confortáveis do segmento. Acabine curta continua a ser oferecida em algumas versões.
A cabina estendida se caracteriza por um
prolongamento de 180 mm na parte traseira.
Com isso, o banco do motorista ganhou uma
nova posição, recuada em 25 mm e com ajuste
longitudinal de 210 mm, ampliando o espaço
para as pernas. A regulagem do encosto foi
aumentada para 25 graus, um ganho de +13
graus. Isso resulta em maior espaço e melhor
ergonomia, principalmente para pessoas de
maior estatura, adequando o habitáculo aos
mais diversos biótipos de motoristas.
Com o Accelo, manobrar o caminhão é
extremamente fácil, graças ao seu reduzido
círculo de viragem, o menor de sua categoria, até 1,2 metro menor que os principais
concorrentes. Com ele, circular em ruas estreitas e no interior dos bairros e manobrar
em espaços apertados, o que é comum em
centros de distribuição e supermercados, é
um trabalho prático e rápido.
O Accelo ganha mais destaque em segurança com tecnologias como freio ABS,
EBD (distribuição eletrônica da força de
frenagem nos eixos) e ASR (controle de
tração das rodas).
A linha Accelo tem as maiores plataformas de carga da categoria, com até 0,2 metro
a mais que seus principais concorrentes nos
modelos 815 e 1016, equivalendo a cerca de
1 m3 a mais de volume de carga. No modelo
1316 a diferença é até 1,85 metro maior que
seus principais concorrentes, o que equivale
a 7 m3 a mais de volume de carga.

delo equipado com motor somente a gasolina. Em 2019, o SUV compacto recebeu nota
“A” na classificação da categoria de veículos
extragrandes no ranking do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO.
LSS (Lexus Safety System)
O novo NX 300h será o segundo modelo da marca a contar com o Lexus Safety
System. Quatro componentes desse sistema estarão disponíveis para todas as versões:
• Controle de cruzeiro adaptativo (ACC):
utiliza lasers, radar, câmeras ou uma combinação desses sistemas para manter uma distância constante e segura em relação ao carro
da frente. O sistema ainda diminui ou aumenta automaticamente a velocidade (acima
de 40km/h) de acordo com o tráfego.
• Assistente de Manutenção de Faixa
(LDA): sistema entra automaticamente em
ação e avisa o motorista com sinal sonoro ou
vibração no volante para corrigir o curso sempre que ultrapassar as marcações da pista.
• Sistema de Colisão Frontal (PreCrash): suporte na prevenção de colisão e
danos por meio de alertas sonoros. Se necessário, ativa automaticamente o sistema
de frenagem (acima de 20 km/h).
• Farol alto automático (Versão Dynamic) (AHB): acende e apaga os faróis do
veículo para evitar o ofuscamento do moto-

rista da frente e da mão contrária, ajudando a
garantir visibilidade ideal durante a condução noturna.
• Farol com sistema adaptativo de iluminação (Luxury e F-Sport) (AHS): Adapta
os faróis do veículo para evitar o ofuscamento do condutor à frente e na mão contrária, mas mantém o farol alto nos pontos sem
iluminação.
Já a configuração F-Sport conta agora,
além dos itens acima, mais dois dispositivos
inéditos de segurança. São eles:
• Blind Spot Monitor: monitor de ponto cego que identifica veículos que estão fora
do campo de visão do motorista e emite alertas por meio de um aviso no retrovisor externo do veículo.
• Rear Cross Traffic Alert: dispositivo
que emite aviso sonoro, informando o motorista sobre a presença de tráfego na traseira do veículo.
As cores disponíveis para o NX 300h
são: Branco Sônico, Preto Grafite, Cinza
Mercúrio, Cinza Titânio, Prata Platinum,
Vermelho Coral, Marrom Âmbar e Azul
Meteoro. As cores Azul Olímpio e Laranja
Lava são exclusivas para a versão F SPORT.
Já as cores internas são preta (Dynamic),
bege, preta e caramelo (Luxury) e branca com
preto, preta ou granada com preto (na versão F-Sport).

Motos

BMW F 750 GS e F 850 GS
ganham mais tecnologia e
itens de conforto

A BMW Motorrad incrementou os modelos F 750 GS, F 850 GS e F 850 GS Adventure. Os modelos ganharam itens que
atendem às demandas de quem busca aliar
performance impecável a um design sofisticado.
Para o modelo F 750 GS, que atende
uma demanda urbana e rodoviária, estão disponíveis as categorias Sport e Premium. No
caso da primeira, foram adicionados itens
como o Daytime Riding Light (DRL) – luz
diurna em LED, que garante maior segurança no trânsito e melhora a visibilidade da
moto, luz de posição em LED, piscas em
LED com vidro branco, que apresentam uma
vida útil mais prolongada, e o Banco Conforto – superfície mais larga, ideal para desfrutar as longas distâncias de forma mais
prazerosa.
Já na opção Premium ofertada à F 750
GS, é possível encontrar as comodidades
Sport e, ainda, extras como a tecnologia Keyless Ride – sistema que permite ao condutor
ligar a moto por meio de um simples botão ; Monitoramento de Pressão dos Pneus –
que possibilita uma consulta rápida nos números de pressão dos pneus no computador
de bordo da motocicleta -; Cruise Control –

responsável pelo controle eletrônico de velocidade e por mantê-la constante –, e o Painel TFT + Conectividade - que proporciona uma solução inovadora para navegação,
aliando ações como a realização de chamadas, receber ligações e a experiência de ouvir
músicas por meio de um intercomunicador
conectado via bluetooth, que substitui o
modelo analógico e permite que o condutor
permaneça com as mãos nas manoplas.
No comando da F 850 GS, ideal para
uso rodoviário e off-road, o cliente pode
optar pela categoria Premium, que passa a
incluir o Keyless Ride, Monitoramento de
Pressão de Pneus, Cruise Control, Painel TFT
+ Conectividade, Suporte Para Malas Laterais e Banco Conforto. Neste mesmo modelo, mas na versão Premium +, o condutor
também passa a contar com vantagens como
a Preparação para GPS – que permite instalar o BMW Navigator no campo de visão do
condutor e controlar o sistema de navegação
e funções de conectividade de maneira fácil
por meio do Multi-Controler – e o Kit Baixo (Suspensão e Bancos) – item que garante
aos condutores de menor estatura a possibilidade de desfrutar de melhor estabilidade e
controle nas manobras.

Confira os valores para cada modelo:
· F 750 GS Sport – R$ 43.950
· F 750 GS Sport Premium e Premium Kit Baixo – R$ 47.950
· F 850 GS Premium e Premium Kit Baixo – R$ 51.950
· F 850 GS Premium + - R$ 54.950
· F 850 GS Adventure Premium e Premium Kit Baixo – R$ 60.950

