
Nª 24.619 Preço banca: R$ 3,50

Dólar tem primeira queda
depois de 12 dias de alta

Número de casos do novo
coronavírus chega a 13 no Brasil
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Índices da FGV revelam melhora no
mercado de trabalho em fevereiro

Mulheres são maioria
entre trabalhadores com

ensino superior

Esporte

www.jor nalodiasp.com.br
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,62
Venda:       4,62

Turismo
Compra:   4,61
Venda:       4,89

Compra:   5,23
Venda:       5,23

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

15º C

Sábado: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

28º C

15º C

Domingo: Sol
com algumas nu-
vens. Não chove.

Manhã Tarde Noite

28º C

16º C

Segunda: Sol e
aumento de nu-
vens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Mitsubishi Motors abre a
temporada 2020 de ralis

em Curitiba
No próximo dia 21 de mar-

ço será dada a largada para a
temporada 2020 dos ralis da
Mitsubishi Motors, com a rea-
lização da primeira etapa do
Mitsubishi Motorsports – mai-
or evento monomarca do gêne-
ro na América Latina – que
acontecerá em Curitiba (PR).

Ao todo, a marca promo-
verá 20 eventos ao longo des-
te ano somando as etapas das
categorias Mitsubishi Mo-
torsports, Mitsubishi Outdoor
e Mitsubishi Cup.     Página 7
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A Mitsubishi Cup reúne seis categorias e exige experiência

Gustavo Frigotto renova
com a RKL Competições e
estará no grid da Stock Light

Faltando menos de um mês
para o inicio da temporada
2020 da Stock Light, a equipe
RKL Competições e o piloto
Gustavo Frigotto firmaram por
mais um ano a parceira que
agora se estende para a quinta
temporada seguida. Gustavo,
que na temporada 2019 esteve
na vice liderança por quase
todo o ano, fechou o ano na
quarta posição. 

O piloto é formado em His-
tória pela Universidade do
Tuiuti, no Paraná, e divide as
pistas com palestras onde fala
sobre a história do automobi-
lismo.                           Página 7Gustavo Frigotto renova com RKL Competições
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Tiroteio no
Afeganistão
mata pelo
menos 27

e deixa
55 feridos

Pelo menos 27 pessoas
morreram e 55 ficaram fe-
ridas durante tiroteio  na
sexta-feira (6) num encon-
tro em Cabul, capital do Afe-
ganistão, que contou com a
presença de Abdullah Abdu-
llah, chefe do governo afe-
gão, e outras autoridades que
não ficaram feridas.

“Após o ataque, o serviço
de ambulâncias de Cabul trans-
portou 27 mortos e 55 feridos
para os nossos hospitais”, dis-
se o porta-voz do Ministério da
Saúde Pública, Wahidullah
Mayar.

O tiroteio, cuja autoria
é desconhecida, começou
quando  o  p res iden te  do
Conselho Superior da Paz,
Karim Khalili, fez um dis-
curso por ocasião do ani-
versário da morte do líder
da comunidade xiita hazara
Abdul Ali Mazari, disse o
Ministério do Interior do
Afeganistão.

“Todas as autoridades de
alto nível foram retiradas com
segurança do local do ataque”,
explicou Marwa Amini, porta-
voz do Ministério do Interior.

Um porta-voz dos talibãs,
Zabihullah Mujahid, rejeitou a
autoria do ataque na rede soci-
al Twitter.                    Página 3

Levantamento feito pelo Sin-
dicato das Mantenedoras de En-
sino Superior (Semesp) apontou
que ainda há desigualdade de gê-
nero no mercado de trabalho bra-
sileiro.

Segundo os dados da pesqui-
sa, as mulheres com ensino su-
perior completo são a maioria no
mercado de trabalho brasileiro
(55,1% do total) na comparação
com os homens com ensino su-

perior. Essas mesmas mulheres
com ensino superior também são
maioria entre o número de ad-
mitidos de janeiro e dezembro
do ano passado, principalmen-
te na faixa etária entre 25 e 34
anos. Mas quanto ao rendimen-
to, os maiores salários entre
quem tem ensino superior ain-
da são dos homens, independen-
temente da idade.

No Brasil, a média salarial

dos admitidos com ensino supe-
rior completo é de R$ 4.640 para
homens e de R$ 3.287 para as
mulheres, ou seja, em média, a
mulher ainda recebe 41% a me-
nos em seus salários em compa-
ração aos homens.

Para a vice-presidente do Se-
mesp, Lúcia Teixeira, não há jus-
tificativa para o fato de as mu-
lheres terem salários menores
que os homens. “As mulheres já
provaram sua competência em
todas as áreas do conhecimento.
Não se justifica terem menor
rendimento. Isso acontece em
outros países também, conforme
relatório da OCDE (Organização
para Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico). Fatores
como progressão de carreira, na-
tureza do trabalho (mesmo que
dentro de um mesmo setor), ti-
pos de contrato e vida familiar
podem ter influência nesta injus-
tificável disparidade de gênero, a
ser superada”, disse ela. Página 4
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O Indicador Antecedente de
Emprego (IAEmp), medido
pela Fundação Getulio Vargas,
caiu 0,3 ponto em fevereiro,
ficando em 92,0 pontos no
mês. A ligeira queda ocorre
após três meses consecutivos
de alta. Já nas médias móveis
trimestrais, o indicador man-
tém trajetória ascendente pelo
quarto mês seguido, com alta
de 1,2 ponto em relação ao mês
anterior.

Os dados foram divulgados
na sexta-feira (6) pelo Institu-
to Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas
(FGV-Ibre). De acordo com o
economista da instituição
Rodolpho Tobler, o resultado

mostra que a recuperação do
mercado de trabalho não é con-
sistente e exige cautela.

“Apesar da trajetória posi-
tiva do mercado de trabalho
nos últimos meses, a ligeira
queda pode sugerir cautela com
a continuidade da recuperação
considerando o cenário de alta
incerteza econômica”.

Já o Indicador Coincidente
de Desemprego (ICD) caiu 0,6
ponto e ficou em 91,9 pontos
em fevereiro, o menor nível
desde agosto de 2015, quan-
do o indicador somou 89,5
pontos. Assim como a taxa de
desemprego, quanto menor o
número do ICD, melhor o re-
sultado.                    Página 3

Como era de se esperar, a
crise mundial do “corona vírus”
interferiu também no Mundial
de Motovelocidade. Nesse fi-
nal de semana terá início a tem-
porada 2020 no Catar, mas ape-
nas as categorias Moto2 e
Moto3 participarão da etapa. A
categoria Motogp foi cancela-
da, pois uma grande maioria do
pessoal das equipes é de naci-
onalidade italiana e teriam que
passar por um período de qua-
rentena ao entrar naquele país.
As outras duas categorias já
estavam em Doha realizando
testes de pré- temporada, por

Mundial de Meia Maratona
de Gdynia é adiado

Mundial de
Motovelocidade abre
temporada no Catar

isso disputarão a prova nor-
malmente. A etapa seguinte,
que seria na Tailândia, tam-
bém foi adiada. A abertura da
temporada da categoria Mo-
togp acontecerá em Austin,
nos EUA. As equipes Ducati
e Aprilia estão com dificul-
dade de enviar alguns inte-
grantes da equipe a Doha para
ajudar no envio de seus equi-
pamentos aos EUA. Após os
testes de inverno naquele cir-
cuito em 28 de fevereiro úl-
timo, essas equipes deixaram
suas motos e equipamentos
no circuito.               Página 7

A World Athletics, a ex-Fe-
deração Internacional de Atletis-
mo, anunciou na sexta-feira o
adiamento do Campeonato Mun-
dial de Meia Maratona, que esta-
va previsto para o dia 29 de mar-
ço, em Gdynia, na Polônia. O
motivo é a atual incerteza criada
pela disseminação internacional
de novo coronavírus.

A World Athletics acatou a de-
cisão conjunta entre o Comitê Or-
ganizador Gdynia-2020, Prefeitu-
ra de Gdynia e do Governo do esta-
do da Pomerânea, após analisarem
as recomendações do Serviço de

Inspeção Sanitária de Gdynia.
A competição deverá ser

disputada no dia 17 de outubro,
ainda em Gdynia, se as condi-
ções internacionais permiti-
rem. A prova tinha cerca de
25.000 inscritos.

“A atual situação compro-
meteria seriamente o evento
neste momento, já que muitos
países estão restringindo as vi-
agens internacionais, invocan-
do quarentenas e aconselhan-
do cidadãos e organizadores a
evitar reuniões de massa”, diz
a nota da WA.             Página 7

Corrida da Mulher SP é o
maior evento esportivo de

mulheres no país

As mulheres estão adotan-
do cada vez mais a motocicle-
ta como meio de locomoção.
De acordo com dados do De-
partamento Nacional de Trân-
sito (Denatran) analisados pela
Associação Brasileira dos Fa-

Número de mulheres
habilitadas na categoria A,

de motociclistas, cresce
89,2% em oito anos

bricantes de Motocicletas, Ci-
clomotores, Motonetas, Bici-
cletas e Similares – Abraciclo,
em 2011 havia 4.013.566 pes-
soas do sexo feminino com
carteira de habilitação da ca-
tegoria A.                      Página 3

Coronavírus terá efeito
temporário na economia,

diz presidente do BB



São Paulo
Jornal O DIA SP

São Paulo, 7, 8 e 9 de março de 2020Página 2

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

Periodicidade:  Diária
Exemplar do dia: R$  3,00

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil

E-mail: contato@jornalodiasp.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

Publicidade Legal
 Balanços, Atas e
Convocações
 R. Albion, 229 - Cj. 113 -
Lapa
Telefone: 3832-4488

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

CESAR
 NETO

  www.cesarneto.com

Corrida da Mulher SP é o maior
evento esportivo de mulheres no país

twitter @CesarNetoReal 

O Governador João Doria
anunciou na sexta-feira (6) to-
das as atrações, eventos e ações
que serão realizados durante a
Corrida da Mulher SP. O megae-
vento que reúne esporte, saúde,
inclusão social, shows e muitos
serviços ocorre às 7h neste do-
mingo (8), no Parque do Ibira-
puera, em celebração ao Dia In-
ternacional da Mulher.

A corrida vai reunir 15 mil
inscritas nas provas de 5 km e
10 km na região do Obelisco do
Ibirapuera – a maior prova femi-
nina de atletismo do país. O cro-
nograma completo e mais infor-
mações estão disponíveis no
s i t e
www.corridadamulhersp.com.br.

 “Esta é a maior corrida já
organizada no Brasil e a expec-
tativa é receber no local o do-
bro de mulheres. A corrida co-
meça às 7h e contará com uma
prova específica para mulheres
com deficiência. Também tere-
mos quatro carretas do Progra-
ma Mulheres de Peito; um es-
paço saúde com vacinação con-
tra sarampo e febre amarela; uma
delegacia da mulher; atendimen-
to do Procon e outras ações de
programas sociais do Governo
do Estado”, disse Doria.

A Corrida da Mulher SP é
organizada pela Secretaria de
Esportes em parceria com as
Secretarias de Desenvolvimen-
to Social; Cultura e Economia
Criativa; Comunicação; Saúde;
Turismo; Justiça e Cidadania;
Segurança Pública; e dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência,
além do Fundo Social de São
Paulo, Prodesp (Companhia de

Processamento de Dados do
Estado), Defensoria Pública,
Casa Militar e Sabesp – a em-
presa de saneamento também é
patrocinadora do evento.

A partir das 12h, o evento será
palco de diversos shows gratui-
tos, todos em parceria com a Or-
questra Jazz Sinfônica Brasil.

A cantora Fafá de Belém abre
a programação cultural, seguida
da dupla Anavitória. Na sequên-
cia, sobem ao palco as intérpre-
tes Bebé Salvego, Luiza Possi,
Leila Pinheiro, Roberta Sá, Elba
Ramalho e Paula Lima. O encer-
ramento da programação cultu-
ral acontece com um grande
show de Claudia Leitte, previs-
to para as 17h.

As inscritas para as provas
receberão um kit com número
de identificação e camiseta. Os
kits começaram a ser entregues
na quinta-feira (5). “Somente
ontem, no primeiro dia de entre-
ga dos kits, cerca de 3.800 kits
foram entregues, tamanho su-
cesso do evento”, afirmou o Se-
cretário de Esportes, Aildo Ro-
drigues Ferreira.

Ações de Saúde
As participantes da corrida e

o público também terão à dispo-
sição quatro carretas do Progra-
ma Mulheres de Peito e quatro
tendas Espaço Saúde. Serão ofe-
recidos exames gratuitos de
mamografia para mulheres com
idade entre 50 e 69 anos, sem
necessidade de pedido médico
para mulheres que apresentarem
o cartão SUS. Desde quinta (5),
o ginásio do Ibirapuera já conta
com duas carretas.

No Espaço Saúde, haverá
campanhas contra sarampo e fe-
bre amarela – é importante le-
var caderneta de vacinação. O
público também poderá fazer
medição de níveis de tabaco no
organismo e testes rápidos de
sífilis e HIV. No local, profissi-
onais de saúde darão informa-
ções sobre o coronavírus, arbo-
viroses – dengue, zika, chikun-
gunya e febre amarela – e saúde
da mulher.

Ações sociais
A Secretaria de Desenvolvi-

mento Social apresentará servi-
ços de proteção social e infor-
mações de prevenção ao uso de
álcool e outras drogas. Os pro-
gramas estaduais Bom Prato,
Viva Leite, Recomeço e Espaço
Brincar também terão painéis
específicos.

O Fundo Social de São Pau-
lo, por meio da Escola de Bele-
za, Estética e Bem-Estar, ofere-
cerá pintura gratuita de unhas. O
programa Solidariedade em
Fios, com apoio da Prodesp, vai
coletar cabelo para doação. O
Fundo também vai arrecadar pro-
dutos de higiene e fraldas para
as vítimas das chuvas extremas
na Baixada Santista.

A Defesa Civil também rece-
berá doações para os desabriga-
dos no litoral sul e ainda vai dis-
tribuir kits de higiene feminina –
o material foi adquirido com a taxa
de inscrição de R$ 30 paga por
todas as participantes da corrida.

A Secretaria dos Direitos da
Pessoa com Deficiência terá
exposição dos programas Moda
Inclusiva e Mulheres com Defi-

ciência. Uma intérprete de libras
vai traduzir os discursos das au-
toridades e uma palestra da jor-
nalista e sexóloga Laura Müller
para o público com deficiência
auditiva.

A Secretaria de Turismo vai
oferecer produtos gastronômi-
cos e viagens a pontos turísticos
do estado às vencedoras da cor-
rida. A pasta montará um estúdio
fotográfico com cenários pau-
listas para impulsionar a divul-
gação de destinos turísticos de
todas as regiões de São Paulo.

Ações em Segurança e ou-
tros serviços

Além de reforço no efetivo
da Polícia Militar para a segu-
rança e organização do evento, a
Secretaria de Segurança Públi-
ca terá um posto móvel da De-
legacia de Defesa da Mulher no
Ibirapuera.

A Sabesp vai oferecer água
potável a todas as participantes
da corrida. Profissionais da em-
presa também vão explicar ao
público o funcionamento do pro-
grama de despoluição do rio Pi-
nheiros.

Profissionais da Secretaria
da Justiça, Procon e Defensoria
Pública do Estado vão oferecer
atendimento jurídico gratuito ao
público de baixa renda. Uma par-
ceria com a Uninove e o Ipem
(Instituto de Pesos e Medidas de
São Paulo) promove serviços de
hidratação facial, massagem e
avaliação postural, nutricionista
com medição de peso e altura,
além de emissão de segunda via
de certidões de nascimento, ca-
samento e óbito.

Governador sanciona reforma
 da Previdência de São Paulo

O Governador João Doria
sancionou na sexta-feira (6), no
Palácio dos Bandeirantes, o Pro-
jeto de Lei Complementar nº
80/2019, que regulamenta a
Nova Previdência do funciona-
lismo estadual. O projeto, apro-
vado na Assembleia Legislativa
na última quarta-feira (4), teve
58 votos favoráveis. A reforma
contempla também a PEC (Pro-
posta de Emenda Constitucio-
nal) nº 18/2019, já aprovada pe-
los deputados estaduais em dois
turnos. Com a medida, o Gover-
no do Estado estima economi-
zar R$ 58 bilhões em 15 anos
com o pagamento de servidores
inativos e pensionistas.

“É um fato histórico, de
grande importância para o Go-
verno de São Paulo, mas muito
mais importante para a popula-
ção, para os quase 46 milhões de
brasileiros que vivem aqui no
estado”, disse Doria. “Com a
economia de R$ 58 bilhões, fun-
damentalmente os recursos se-
rão aplicados na educação, saú-
de, saneamento, infraestrutura e
segurança pública. São recursos
essenciais para que nosso gover-
no e os governos que nos suce-
derem tenham a oportunidade de
realizar políticas públicas reais,
voltadas principalmente aos

mais pobres”, comentou Doria.
A reforma é essencial para a

sustentabilidade financeira dos
recursos públicos e a recupera-
ção da capacidade de investi-
mento do Estado. A proposta
mantém o direito de servidores
à aposentadoria sem atrasos ou
redução e também permite a
manutenção e ampliação de ser-
viços públicos essenciais, como
saúde, segurança e educação.

Em 2019, o rombo com a
Previdência em São Paulo foi de
R$ 27,7 bilhões. O total desti-
nado às aposentadorias do fun-
cionalismo paulista foi de R$ 34
bilhões, com apenas R$ 4,8 bi-
lhões de contribuições dos ser-
vidores e R$ 1,5 bilhão de royal-
ties. Sem a Nova Previdência, a
despesa com aposentadorias e
pensões do funcionalismo pau-
lista poderia superar o pagamen-
to de salários a servidores da ati-
va já em 2023.

A reforma prevê respeito ao
teto do Regime Geral da Previ-
dência Social para cálculo dos
benefícios, novas regras para
pensão por morte e alíquotas
progressivas de contribuição,
que vão de de 11% a 16%. Serão
mantidas regras especiais para
professores, policiais e pesso-
as com deficiência.

“A Reforma da Previdência
era extremamente importante,
porque sabemos que a Previdên-
cia, entre todas as áreas do Go-
verno, é o de maior gasto”, co-
mentou o Presidente da Assem-
bleia Cauê Macris. “Hoje damos
um avanço nas contas públicas
do nosso Estado, mostrando que
o Estado de São Paulo sempre
teve a responsabilidade não só
com a gestão do dinheiro públi-
co, mas com todas as questões
que envolvem os temas sensí-
veis, como a Reforma da Previ-
dência”, afirmou.

Também haverá regras de
transição para servidores que já
ingressaram no funcionalismo
estadual. Aqueles que já cumpri-
ram os requisitos para se apo-
sentar não serão atingidos pela
mudança e os servidores já apo-
sentados somente terão mudan-
ça na alíquota.

Mudanças
Quando as novas regras en-

trarem em vigor, a idade mínima
para aposentadoria voluntária
será de 62 anos para mulheres e
de 65 anos para homens. Já o
tempo mínimo de contribuição
foi reduzido de 35 anos para 25
anos de recolhimento.

Para aumentar as receitas e

reduzir a insuficiência financei-
ra, a reforma prevê alíquotas pro-
gressivas de contribuição previ-
denciária, de 11% a 16%, de
acordo com a faixa salarial –
quem ganha mais, pagará mais.
Sendo que 70% do funcionalis-
mo fica na faixa entre 11% e
14%. Antes, a alíquota era de
11% para todo o funcionalismo.

No caso dos policiais mili-
tares, o Governo do Estado vai
seguir a decisão do Congresso
sobre o Projeto de Lei Comple-
mentar 1645/2019, que está em
tramitação e trata das regras de
inatividade de militares.

O texto também confirma
alterações no benefício de pen-
são por morte, seguindo as de-
terminações da reforma federal.
O benefício passará a ser baseado
em um sistema de cotas, com pre-
visão de valor inicial de pensão
diferenciado conforme o número
de dependentes. Haverá desvincu-
lação do valor ao salário-mínimo,
entre outras alterações.

A regulamentação da Nova
Previdência agora segue da As-
sembleia para sanção do Gover-
nador João Doria. As mudanças
entram em vigor a partir da pu-
blicação, neste sábado (7). As
novas alíquotas serão implanta-
das 90 dias após a publicação.

Rede Fab Lab Livre SP tem
programação especial de fabricação

e tecnologia para mulheres
Transformar sacolas plásti-

cas em ecobags, fabricar bancos
para vaporização do útero e ab-
sorventes reutilizáveis, além de
trocar a resistência de chuveiro
e consertar vazamentos em tor-
neiras. Essas são algumas das
atividades gratuitas que serão
oferecidas pela rede Fab Lab
Livre SP durante este mês.

Os laboratórios de fabrica-
ção digital, equipamentos da Pre-
feitura, por meio da Secretaria
Municipal de Inovação e Tecno-
logia (SMIT), oferecem progra-
mação com ações especiais para
o mês da mulher. As oficinas e
cursos são gratuitos, e, para al-
gumas atividades, basta levar os
materiais necessários.

“Iniciativas como essas for-
talecem a presença feminina nos
FabLabs e incentivam as mulhe-
res a desenvolverem e a executa-
rem ideias inovadoras, ultrapas-
sando as barreiras de gênero”, afir-
ma o secretário municipal de Ino-

vação e Tecnologia, Juan Quirós.
No CCSP, na sexta-feira (6),

foi realizada a primeira edição da
oficina de Fabricação de Absor-
ventes Reutilizáveis, com a star-
tup Marias de Fábrica, que se re-
pete em outras datas de março.

 A atividade, exclusiva para
mulheres, vai ajudar a fabricar
absorventes de baixo custo de
produção - menos de R$ 2 -, que
geram uma economia, em mé-
dia, de R$ 120 por ano para cada
mulher, em comparação com
absorventes descartáveis.

 Além disso, o absorvente
dura de três a cinco anos, depen-
dendo da conservação, e evita a
geração de 440 a 700 absorven-
tes descartáveis, que levarão,
cada um, 137 anos para serem
decompostos.

 Também foi realizada na
sexta-feira (6), no Centro Cul-
tural Olido, a primeira oficina
para construção de bancos para
vaporização do útero.  A ideia é

combinar o aprendizado de técni-
cas de marcenaria com a os co-
nhecimentos sobre a vaporização,
que consiste na exposição da re-
gião pélvica sobre o vapor de água
preparada com ervas medicinais,
com benefícios para a saúde e alí-
vio para cólicas menstruais.

A oficina “Deixa que eu
Faço!”, que terá módulos de hi-
dráulica e elétrica, será minis-
trada por Mariana Pavan, do Agi-
liza Lab, que tem parceria com a
rede do Fab Lab Livre SP desde
2019, no CEU Heliópolis, no
próximo dia 24.

A ideia é resgatar e explorar
habilidades e conhecimentos prá-
ticos que facilitam o dia a dia, com
ganho de autonomia, e será exclu-
siva para mulheres. O foco é em
reparos de resistências de chuvei-
ros, de tomadas e de torneiras.

Para a diretora da rede, Mai-
tê Sanches, o objetivo é aprovei-
tar a ocasião para ampliar a par-
ticipação feminina nos Fab Labs.

“Temas relacionados à tec-
nologia ainda representam certa
barreira para o público femini-
no, considerando que, atualmen-
te, apenas 40% das nossas usuá-
rias são mulheres. Nosso empe-
nho em melhorar esse quadro
está em projetos como a Resi-
dência Maker em Habitação, que
teve três participantes mulheres,
e em iniciativas como a Marce-
naria das Minas”, disse Sanches.

Os Fab Labs
A Prefeitura de São Paulo

detém uma das maiores redes de
laboratórios públicos de fabri-
cação digital do mundo - o pro-
grama FabLab Livre SP. Inspira-
dos na filosofia da cultura make-
rou “faça você mesmo”, os la-
boratórios são espaços colabo-
rativos e criativos, totalmente
gratuitos, onde o cidadão possui
acesso livre, por meio de tecno-
logia de ponta, para desenvolver
ideias e projetos.

M Í D I A S
A coluna (diária) de política do jornalista  CESAR NETO

vem sendo publicada na imprensa de São Paulo (SP) desde 1993.
Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com  foi um dos pio-
neiros no Brasil. EMAIL (endereço eletrônico) do site
cesar@cesarneto.com

.
CÂMARA (SP)
Em 2016 as mulheres eleitas foram Aline (PSDB), Edir e Rute

(ambas PSD),Janaína (NOVO), Juliana (PT), Noemi (PL), Patrí-
cia (PSDB), Sâmia (PSOL - hoje deputada federal), Sandra (DEM
ex-PFL) e Soninha (CIDADANIA ex-PPS). Quantas serão em
2020 ?

.
PREFEITURA (SP)
Ex-vereador e ex-presidente da Câmara paulistana, Roberto

Trípoli (presidente do diretório municipal e vice do estadual do
PV) tem 3 situações: ou candidato a prefeito, ou a vice-prefeito
com cabeça de chapa de outro partido, ou um dos mais votados
vereadores

.
ASSEMBLEIA  (SP)
Quem fez História e é a própria História no maior Parlamen-

to estadual do Brasil foi o deputado (7 mandatos consecutivos)
Arthur Alves Pinto (ARENA, PFL e depois PL). Era tão profissi-
onal que ajudou a eleger - foi vice - Jânio Quadros prefeito de
São Paulo (1986 - 1988)

.
GOVERNO  (SP)
João Doria já sabe que o que tiver que aprovar na ALESP não

terá votações folgadas, como foi o caso das reformas na Previ-
dência estadual. Acontece que até 2022, ano de eleição Presi-
dencial, seu vice Rodrigo Garcia (DEM ex-PFL), que presidiu a
ALESP, vai cuidar de tudo

.
CONGRESSO  (BR)
Do jeito que vai rolar dinheiro do fundo partidário como no

caso do PSL (ex-Bolsonarista) pras candidaturas à Câmara pau-
listana e da deputada federal Joice pra prefeitura paulistana,  é
grande a possibilidade de elegerem pelo menos 3 vereadores. É
o poder econômico

.
PRESIDÊNCIA  (BR)
Em solo norte-americano, Jair Bolsonaro vai dar seu aval ofi-

cial à candidatura pela reeleição - em novembro - do Presidente
Donald Trump. Em tempo: além de abrir ainda mais o Brasil pra
investimentos, pode se encontrar com lideranças cristãs protes-
tantes brasileiras

.
PARTIDOS
O NOVO ficou ‘véio’ ? É o que perguntam sobre o dono naci-

onal Amoedo estar ‘renovando’ o comando do seu partido, assu-
mindo a direção da Fundação Brasil Novo, colocando na troca
que fez com quem vai ‘presidir’ o partido. Até este movimento
não deixa de ser ...

.
POLÍTICOS
... um procedimento antigo dos tradicionais donos e sócios

preferenciais dos partidos que dominam a política brasileira, desde
que no final da década de 1970 o Brasil voltou a ter multipartida-
rismo, com o fim do bipartidarismo de MDB oposicionista e
ARENA governista)

.
E D I T O R
A Coluna (diária) de política do jornalista  CESAR NETO

foi se tornando referência. Recebeu a “Medalha Anchieta” na
Câmara Municipal de São Paulo e o “Colar de Honra ao Mérito”
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.



Coronavírus terá efeito temporário
na economia, diz presidente do BB
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Número de mulheres habilitadas na categoria A,
de motociclistas, cresce 89,2% em oito anos

Na faixa etária de 51 a 60 anos, a alta é de quase 232%

As mulheres estão adotando
cada vez mais a motocicleta
como meio de locomoção. De
acordo com dados do Departa-
mento Nacional de Trânsito (De-
natran) analisados pela Associa-
ção Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores,
Motonetas, Bicicletas e Simila-
res – Abraciclo, em 2011 havia
4.013.566 pessoas do sexo fe-
minino com carteira de habili-
tação da categoria A. Em 2019,
esse número saltou para
7.594.452 mulheres, o que re-
presenta uma alta de 89,2% em
oito anos.

Além do aumento no núme-
ro de habilitadas, grande parte
das mulheres que optaram por
essa categoria tem mais de 40
anos. Entre as mulheres com

idade de 41 a 50 anos a alta nos
últimos oito anos foi de
127%, passando de 572.039
em 2011, para 1.298.532 habi-
litadas em 2019.

 Outra faixa etária que apre-
sentou crescimento expressivo
foi a de 51 a 60 anos. A alta ob-
servada foi de quase 232%, sal-
tando de 146.273 (2011) para
485.379 habilitadas (2019).

Na avaliação de Marcos Fer-
manian, presidente da Abraciclo,
os fatores que contribuem para
essa alta são a praticidade da lo-
comoção, os avanços tecnológi-
cos e lançamentos de modelos
mais atrativos para as mulheres.
“As empresas entenderam que
vale a pena investir nesse públi-
co que é fiel e exigente. Além
disso, a motocicleta é muito

mais econômica e tem baixo
custo de manutenção. Ou seja,
ela se torna um veículo prático
e viável para o dia a dia”, diz.

Um exemplo de escolha pela
praticidade é da publicitária Ta-
tiana Sapateiro, de 58 anos, que
adquiriu um Scooter há pouco
mais de dois anos e usa para ir
ao trabalho, supermercado e
passeios. “Não suportava mais
o trânsito da capital paulista.
Levava cerca de uma hora e
meia para ir de casa até  o tra-
balho. Até que resolvi testar e
nunca mais deixei a moto”, afir-
ma Tatiana. 

A paixão foi tanta que no ano
passado ela criou a página “Mu-
lheres de Scooter”, no Face-
book. A ideia inicial era apenas
fazer passeios. “Mas a coisa

cresceu tanto que hoje trocamos
ideias e dicas, principalmente
para as novatas”, diz.

A secretária executiva Ro-
berta Piero, de 52 anos, também
é usuária de motocicleta e não
abre mão de sua liberdade de ir
e vir. Durante a semana ela usa
um Scooter para ir ao trabalho e
nos finais de semana curte via-
gens e passeio a bordo de uma
motocicleta estradeira.

Apaixonada pelo estilo, Ro-
berta faz parte do “Ladies of the
road”, grupo de mulheres moto-
ciclistas que se reúne para pe-
gar a estrada. “Por onde passa-
mos, é normal as pessoas fica-
rem olhando. O povo para, olha
e até tira foto”, conta. Com cer-
ca de 600 integrantes, o grupo
completa 10 anos em julho.

Tiroteio no Afeganistão
 mata pelo menos 27 e

deixa 55 feridos
Pelo menos 27 pessoas morreram e 55 ficaram feridas du-

rante tiroteio  na sexta-feira (6) num encontro em Cabul, capital
do Afeganistão, que contou com a presença de Abdullah Abdu-
llah, chefe do governo afegão, e outras autoridades que não fica-
ram feridas.

“Após o ataque, o serviço de ambulâncias de Cabul transpor-
tou 27 mortos e 55 feridos para os nossos hospitais”, disse o
porta-voz do Ministério da Saúde Pública, Wahidullah Mayar.

O tiroteio, cuja autoria é desconhecida, começou quando o
presidente do Conselho Superior da Paz, Karim Khalili, fez um
discurso por ocasião do aniversário da morte do líder da comu-
nidade xiita hazara Abdul Ali Mazari, disse o Ministério do Inte-
rior do Afeganistão.

“Todas as autoridades de alto nível foram retiradas com se-
gurança do local do ataque”, explicou Marwa Amini, porta-voz
do Ministério do Interior.

Um porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, rejeitou a au-
toria do ataque na rede social Twitter.

“O ataque no encontro em Cabul não tem nada relacionado
com os combatentes do Emirado Islâmico” (como os talibãs se
autodenominam), salientou Mujahid.

No ano passado, também durante um evento para o aniversá-
rio da morte de Mazari em que Abdullah estava presente, pelo
menos onze pessoas morreram e outras 95 ficaram feridas num
ataque com morteiros, reivindicado pelo Estado Islâmico.

Governo condena ataque
O presidente afegão, Ashraf Ghani, condenou o ataque de hoje

através de uma mensagem no Twitter, na qual descreveu o que
aconteceu como um “ataque contra a humanidade e um ataque
contra a unidade do Afeganistão”.

“Conversei com os meus irmãos Abdullah Abdullah e Khalili.
As autoridades de saúde foram chamadas para ajudar as vítimas.
As forças de segurança responderão de maneira contundente
contra os responsáveis pelo ataque”, acrescentou.

O incidente desta sexta-feira ocorre após a assinatura de um
acordo de paz histórico entre os Estados Unidos e os talibãs na
semana passada em Doha, no Qatar, que abre a porta à retirada
militar dos americanos do Afeganistão após 18 anos em guerra.

O acordo prevê que, dos 13 mil militares norte-americanos
presentes no país, apenas restem 8.600 dentro de três a quatro
meses, e que a retirada total aconteça em 14 meses.

Essa retirada fica, no entanto, dependendo do respeito dos
talibãs pelo acordo e do seu compromisso de combater o terro-
rismo. (Agencia Brasil)

Covid-19: Starbucks proíbe
copos reutilizáveis para

combater vírus
A empresa multinacional Starbucks decidiu retirar, de forma

temporária, os copos reutilizáveis da sua cadeia de cafés em todo
o mundo. A medida surge em resposta ao surto do novo corona-
vírus que se tem disseminado pelo mundo inteiro.

Os clientes que utilizam os copos reutilizáveis vão receber
um desconto de 25%, mas as bebidas deverão ser servidas em
copos de papel, de acordo com a empresa. A decisão foi tomada
internamente, sem o aconselhamento das autoridades de saúde.

“Com muita cautela, estamos a fazer uma pausa no uso de
canecas ou copos pessoais nas nossas lojas, em todo o Reino
Unido”, disse o porta-voz europeu da Starbucks, Robert Lynch.
O mesmo acrescentou que a empresa está a introduzir “medidas
de limpeza reforçadas” para todas as louças da loja.

Nos Estados Unidos as lojas desta empresa já adotaram me-
didas semelhantes. A exceção está na China, onde devido à epi-
demia tiveram de ser fechados mais de 4 mil cafés da cadeia, de
modo a apoiar os esforços na contenção do vírus.

Outras empresas
Várias empresas ferroviárias também proibiram o uso de co-

pos reutilizáveis, como foi o caso da Great Western Railway e
da London Northwestern Railway.

Enquanto a LNR tomou a decisão “para ajudar a evitar possí-
veis contaminações”, a GWR apenas o fez durante “três ou qua-
tro dias”.

A GWR foi alvo de várias críticas por parte dos seus clientes,
referindo que a medida era “absolutamente absurda” e que os
próprios comboios constituíam “um ponto de transmissão de
germes”.

Maior prioridade
De acordo com Sally Bloomfield, da Escola de Higiene e

Medicina Tropical de Londres, a higiene deve ter “uma maior
prioridade” em relação às preocupações ambientais, enquanto
se vive uma situação de emergência internacional, provocada pelo
Covid-19.

“Nós não sabemos até que ponto [o vírus] é sério, estamos
num terreno completamente desconhecido e acho que a preven-
ção da disseminação, durante as próximas três ou quatro sema-
nas, deve ser uma prioridade”, disse Sally.

Para concluir, Sally referiu que a medida não é de todo “para-
nóica” e que entregar a alguém um copo reutilizável é o mesmo
que apertar a mão. “Se houver algo que possamos fazer neste
momento para diminuir a propagação, então devemos fazê-lo”.

O epidemiologista Kalpana Sabapathy discorda de Sally por
considerar que a lavagem regular das mãos deveria ser um proto-
colo que todos os funcionários das empresas que trabalhem com
alimentos deveriam seguir. (Agencia Brasil)

O presidente do Banco do
Brasil (BB), Rubem Novaes, dis-
se  na sexta-feira (6) que a epi-
demia do Covid-19, o novo co-
ronavírus, terá reflexos na eco-
nomia brasileira, mas que o efei-
to será passageiro. Ele destacou
que economistas do Banco Cen-
tral e da equipe econômica do
governo têm avaliado que o sur-
to pode ter um impacto no cres-
cimento do Produto Interno Bru-
to (PIB, soma dos bens e dos
serviços produzidos no país) da
ordem de 0,5%.

Segundo o presidente do BB,
a epidemia, que afeta diversos
países, entre os quais China,
Coreia do Sul, Itália, Estados
Unidos e Brasil, é séria e vai pa-
ralisar algumas atividades, o que
vai gerar problemas para deter-
minados setores. “Mas isso é um
fenômeno temporário, vai demo-
rar três meses, quatro meses.
Depois, a vida continua normal-
mente”, disse Novaes, em pales-
tra na Associação Comercial do
Rio de Janeiro. Para ele, está ha-
vendo “um certo excesso de pâ-
nico” em relação ao coronavírus.

Rubem Novaes comentou o

resultado do PIB, que fechou o
ano passado com crescimento
de 1,1% frente a 2018. O resul-
tado foi alcançado após a varia-
ção do quarto trimestre de 2019,
que teve alta de 0,5% na compa-
ração com o período anterior.
Na comparação com o mesmo
trimestre de 2018 houve eleva-
ção de 1,7%.Os números foram
divulgados pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE) na quarta-feira (4).

“As estatísticas mostram que
o que puxou o PIB para baixo foi
o setor de governo. As despesas
de governo é que, caindo, puxam
o PIB para baixo. Isso mostra
que o governo está se ajustando.
Uma contração das despesas pú-
blicas é algo necessário. O se-
tor privado, a parte mais saudá-
vel da economia, mais eficien-
te, está crescendo acima de 2%”,
afirmou o presidente do BB.

Renegociação de dívidas
O Banco do Brasil e a Asso-

ciação Comercial do Rio de Ja-
neiro assinaram nesta sexta-fei-
ra acordo de cooperação técni-
ca para o lançamento da campa-

nha Vem que Dá, voltada para a
negociação de dívidas das mi-
cro, pequenas e médias empre-
sas sediadas no estado do Rio.
A ação conta com o apoio do
Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae Rio) e da Federação
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Rio de Janei-
ro (Fecomércio RJ).

Durante o período da campa-
nha, que começa segunda-feira
(9) e vai até o dia 27 deste mês,
o banco vai oferecer propostas
pré-aprovadas, com descontos
de até 92% para liquidação à vis-
ta, de acordo com as condições
do cliente e das operações de
crédito. Também haverá a pos-
sibilidade de pagamento a prazo
em 36 prestações mensais fixas.

Ao todo, 21 mil clientes pes-
soa jurídica do Banco do Brasil
no estado fluminense que têm
dívida com a instituição finan-
ceira estão aptos a participar das
renegociações.

Para divulgar a possibilidade
de renegociação das dívidas, se-
rão feitas palestras entre 9 e 17
deste mês, no Rio de Janeiro, em

Nova Friburgo, Petrópolis, Te-
resópolis, Duque de Caxias, Ni-
terói, Volta Redonda, Três Rios,
Itaperuna e Campos. No dia se-
guinte aos encontros, os empre-
sários terão atendimento perso-
nalizado e agendado na entidade
onde foi realizada a palestra.

O Banco do Brasil também
anunciou a negociação de débi-
tos existentes na linha de crédi-
to BNDES PER, programa
emergencial de reconstrução de
municípios afetados por desas-
tres naturais. Os empresários
com débitos existentes nessa li-
nha de crédito também poderão
repactuar suas operações por até
120 meses.

Para a presidente da Associ-
ação Comercial, Angela Costa,
a parceria vai estimular a econo-
mia fluminense, possibilitando
investimentos para gerar empre-
go e renda. “Essa campanha é
muito importante, porque as
empresas que têm pendências
ficam sem acesso a novos cré-
ditos. O acordo vai permitir a re-
negociação em condições atra-
tivas, incluindo as dívidas já ajui-
zadas.” (Agencia Brasil)

Índices da FGV revelam melhora no
mercado de trabalho em fevereiro

O Indicador Antecedente de
Emprego (IAEmp), medido pela
Fundação Getulio Vargas, caiu
0,3 ponto em fevereiro, ficando
em 92,0 pontos no mês. A ligei-
ra queda ocorre após três meses
consecutivos de alta. Já nas mé-
dias móveis trimestrais, o indi-
cador mantém trajetória ascen-
dente pelo quarto mês seguido,
com alta de 1,2 ponto em rela-
ção ao mês anterior.

Os dados foram divulgados
na sexta-feira (6) pelo Instituto
Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas (FGV-
Ibre). De acordo com o econo-
mista da instituição Rodolpho
Tobler , o resultado mostra que
a recuperação do mercado de
trabalho não é consistente e

exige cautela.
“Apesar da trajetória positi-

va do mercado de trabalho nos
últimos meses, a ligeira queda
pode sugerir cautela com a con-
tinuidade da recuperação consi-
derando o cenário de alta incer-
teza econômica”.

Já o Indicador Coincidente
de Desemprego (ICD) caiu 0,6
ponto e ficou em 91,9 pontos em
fevereiro, o menor nível desde
agosto de 2015, quando o indi-
cador somou 89,5 pontos. Assim
como a taxa de desemprego,
quanto menor o número do ICD,
melhor o resultado.

Foi a segunda queda seguida
em médias móveis trimestrais,
com recuo de 1,4 ponto, e a ter-
ceira mensal. Para Tobler, isso

indica continuidade da queda da
taxa de desemprego no início de
2020. “O indicador se aproxima
dos níveis do início da última
recessão, mas se encontra em
patamar elevado, mostrando que
ainda há um longo caminho de
recuperação”, diz ele.

Segundo o FGV-Ibre, quatro
dos sete componentes do IAEmp
contribuíram para o recuo de fe-
vereiro, com destaque para a que-
da de 4,6 pontos, na margem, do
indicador que mede o grau de oti-
mismo em relação ao emprego
para consumidores nos próximos
seis meses. O indicador de Ten-
dência dos Negócios caiu 2,6 e
o do Emprego Previsto no setor
de Serviços recuou 2,2 pontos.

No ICD, a maior influência

foi da classe familiar com renda
superior a R$ 9.600.00, que teve
o Emprego Local Atual (inverti-
do) variando 2,6 pontos na mar-
gem. Em seguida vem a classe
familiar com renda entre R$
2.100 e R$ 4.800, que teve va-
riação de 1,4 ponto no indicador
de emprego (invertido).

O IAEmp combina séries de
dados extraídas das Sondagens
da Indústria, de Serviços e do
Consumidor, para antecipar os
rumos do mercado de trabalho
no país. O ICD reúne dados de-
sagregados em quatro classes de
renda familiar da Sondagem do
Consumidor e capta a percepção
do entrevistado sobre as condi-
ções atuais do mercado de tra-
balho. (Agencia Brasil)

Licenciamento de veículos novos
recua 1% no primeiro bimestre

A Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea) informou,
na sexta-feira (6), que o licen-
ciamento de automóveis nos
dois primeiros meses do ano
recuou 1% em relação ao mes-
mo período de 2019. Foram li-
cenciadas 394,5 mil unidades,
ante 398,4 mil em 2019.

O presidente da Anfavea,
Luiz Carlos Moraes, explicou
que o padrão que se verifica há
tempos é o de resultados menos
expressivos nos primeiros me-
ses do ano. “Quero dizer que o
primeiro bimestre está dentro
das nossas expectativas, aquele
padrão que a gente imaginava que
poderia acontecer”, disse.

No período, também diminu-
íram as exportações e a produção
de veículos. As reduções foram
de 11,2% e 13,4%, respectiva-
mente. O Brasil fechou feverei-
ro somando 58,2 mil automóveis
exportados e 395,9 mil produzi-
dos pelas montadoras.

As vendas e a produção de
caminhões também apresenta-
ram quedas de 1,2% e 0,9%, res-
pectivamente. Em 2020, foram
13,7 mil unidades emplacadas,
ante as 13,9 mil de 2019. Quan-
to à produção, o total passou de
16,4 mil para 16,3 mil.

Já o índice de exportações
atingiu um bom desempenho,
com aumento de 35% ao final de
fevereiro. A variação que se deu
pela diferença entre os resulta-
dos do primeiro bimestre de
2019 e de 2020, quando foram
exportadas 1.326 e 1.790 unida-
des, respectivamente.

Ainda de acordo com a An-
favea, o bimestre transcorrido foi
encerrado com uma piora nos
três índices das vendas internas
de máquinas agrícolas e rodoviá-
rias. As vendas internas tiveram
uma oscilação de menos 3,8%, a
exportação de menos 13,2% e a
produção de menos 4,3%.

A Anfavea informou ainda que
a empregabilidade da indústria

automobilística encolheu, na
comparação com janeiro e feve-
reiro de 2019. O total de postos
caiu de 261,5 mil para 251,9 mil.

Luiz Carlos Moraes também
tratou do impacto do coronaví-
rus para o setor automobilísti-
co, lembrando que a China é
principal fornecedor de autope-
ças para o Brasil. Ele disse, de
modo enfático, que há risco de
as montadoras paralisarem as
atividades em decorrência do
surto, já no final de março.

“Todas as alternativas estão
sendo consideradas. Então, a
mensagem é a seguinte, o risco
existe. Por enquanto, não vamos
ter nenhum problema, agora,
mas existe um risco não gene-
ralizado que pode afetar mon-
tadoras, umas com um risco um
pouco maior do que outras, pe-
las suas características. Em
função de seu fluxo de impor-
tação, [o grau de risco e efeti-
vo impacto] pode ser diferen-
te. Então, a mensagem é a se-

guinte: existe risco, sim, e
estamos monitorando.”

Moraes defendeu que o go-
verno federal adote medidas para
estimular o crescimento da in-
dústria automobilística. Uma das
sugestões é a redução da inci-
dência da carga tributária sobre
o financiamento de veículos. “O
sistema tributário do Brasil des-
trói negócios”, disse.

Moraes apresentou um cál-
culo que mostra que, com o dó-
lar em torno de R$ 4,60, o custo
adicional estimado para o setor
automobilístico, este ano, será de
R$ 8 bilhões. Segundo ele, nes-
se cenário, para cobrir a quantia,
a indústria acrescenta R$ 2,6 mil
ao valor de cada veículo produzi-
do, o que pesa ainda mais no bol-
so do consumidor.

“A volatilidade no câmbio é
uma coisa que a Anfavea acredi-
ta que tem que ser administrada.
Alguma coisa precisa ser feita”,
defendeu o presidente da Anfa-
vea. (Agencia Brasil)

Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A.
CNPJ 62.285.390/0001-40 - NIRE 3530012760-9

Declaração de Propósito
A pessoa física abaixo identifi cada, por intermédio do presente instrumento: I - Declara sua intenção de: a) assumir o controle societário
da SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 62.285.390/0001-40, a qual passará a funcionar com as 
características abaixo especifi cadas, negócio cuja concretização depende da aprovação do Banco Central do Brasil, conforme previsto nos
(i) Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, fi rmado entre as partes: Homero Amaral Júnior e Alvaro Augusto de Freitas
Vidigal e (ii) Contrato de Permuta e Doação de Ações e Outras Avenças, fi rmado entre as partes Alvaro Augusto Vidigal e Alvaro Augusto
de Freitas Vidigal. Denominação social: SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S.A. Local da sede: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355,
3º andar, CEP 01452-919, São Paulo - SP. Composição societária: Controlador: Alvaro Augusto de Freitas Vidigal, inscrito no CPF sob o
nº 149.225.838-58, deterá a totalidade de ações de emissão da SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S.A. e fi gurará como seu único
acionista. II - Esclarece que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais objeções a presente declaração devem ser comunicadas
diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de trinta dias contados da data da publicação desta, por meio formal
em que os autores estejam devidamente identifi cados, acompanhado da documentação comprobatória, observado que os declarantes
podem, na forma da legislação em vigor, ter direito as vistas do processo respectivo. Banco Central do Brasil - Gerência-Técnica em São
Paulo I (Deorf/GTSP1): Avenida Paulista, 1.804 - 5º andar, CEP 01310-922, São Paulo - SP. Processo nº 171694. São Paulo, 6 de fevereiro
de 2020. Alvaro Augusto de Freitas Vidigal.



Mulheres são maioria entre
trabalhadores com ensino superior

Nacional
Jornal O DIA SP

São Paulo, 7, 8 e 9 de março de 2020Página 4

Levantamento feito pelo
Sindicato das Mantenedoras de
Ensino Superior (Semesp)
apontou que ainda há desigual-
dade de gênero no mercado de
trabalho brasileiro.

Segundo os dados da pes-
quisa, as mulheres com ensino
superior completo são a maio-
ria no mercado de trabalho bra-
sileiro (55,1% do total) na
comparação com os homens
com ensino superior. Essas
mesmas mulheres com ensino
superior também são maioria
entre o número de admitidos de
janeiro e dezembro do ano pas-
sado, principalmente na faixa

etária entre 25 e 34 anos. Mas
quanto ao rendimento, os mai-
ores salários entre quem tem
ensino superior ainda são dos
homens, independentemente da
idade.

No Brasil, a média salarial
dos admitidos com ensino su-
perior completo é de R$ 4.640
para homens e de R$ 3.287 para
as mulheres, ou seja, em média,
a mulher ainda recebe 41% a
menos em seus salários em
comparação aos homens.

Para a vice-presidente do
Semesp, Lúcia Teixeira, não há
justificativa para o fato de as
mulheres terem salários meno-

res que os homens. “As mulhe-
res já provaram sua competên-
cia em todas as áreas do conhe-
cimento. Não se justifica terem
menor rendimento. Isso acon-
tece em outros países também,
conforme relatório da OCDE
(Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômi-
co). Fatores como progressão
de carreira, natureza do traba-
lho (mesmo que dentro de um
mesmo setor), tipos de contra-
to e vida familiar podem ter in-
fluência nesta injustificável dis-
paridade de gênero, a ser supe-
rada”, disse ela.

Outro problema demonstra-

do pela pesquisa é que, após os
30 anos de idade, o salário
avança para os homens, enquan-
to as mulheres têm pouca evo-
lução salarial ao longo da car-
reira.

“Os números indicam que a
desigualdade de gênero no Bra-
sil ainda é grande. As mulheres
são maioria nos cursos de ensi-
no superior. Entretanto, essa
busca das mulheres por qualifi-
cação e aperfeiçoamento profis-
sional, na maioria dos casos, não
representa aumento significati-
vo na renda mensal”, disse Ro-
drigo Capelato, diretor-executi-
vo do Semesp. (Agencia Brasil)

O número de casos confir-
mados do novo coronavírus
(Covid-19) chegou a 13 no
país. Há ainda 768 casos sus-
peitos e outros 189 foram
descartados pelas autoridades
de saúde. O boletim foi divul-
gado pelo Ministério da Saú-
de na sexta-feira(6), em Bra-
sília. O resultado marca um
aumento e cinco pacientes  in-
fectados pelo vírus desde o úl-
timo balanço, divulgado  na
quinta-feira (5).

Um dos novos casos foi re-
gistrado na Bahia. Uma mulher
de 34 anos, residente da cida-
de de Lauro de Freitas, que teve

Número de casos do novo
coronavírus chega a

13 no Brasil
o diagnóstico depois de viagem
pela Itália, onde passou pelas
cidades de Milão e Roma. Em-
bora esteja assintomática, ela
se encontra isolada em casa,
sob observação das autoridades
de saúde.

Os outros quatro novos
casos foram identificados em
São Paulo, totalizando dez pa-
cientes com o vírus no esta-
do. Completam a lista um no
Rio de Janeiro e um no Espí-
rito Santo. No Distrito Fede-
ral um teste acusou a infecção,
mas a secretaria de saúde ain-
da aguarda a contraprova.
(Agencia Brasil)

Governo disciplina uso de
aeronaves da FAB por autoridades

Decreto publicado  na sex-
ta-feira (6) no Diário Oficial da
União disciplina o uso de aero-
naves da Força Aérea Brasileira
(FAB) por autoridades. De acor-
do com o documento, poderão
requerer o transporte oficial o
vice-presidente da República, os
presidentes do Senado, da Câ-
mara e do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), os ministros de Es-
tado, os comandantes das Forças
Armadas e o chefe do Estado-
Maior Conjunto das Forças Ar-
madas.

Pelo decreto, autoridades
que ocuparem esses cargos
como interinos ou substitutos
não poderão usufruir do benefí-
cio. Entretanto, o ministro da

Defesa poderá autorizar o trans-
porte aéreo dessas e outras au-
toridades, nacionais ou estran-
geiras.

O presidente Jair Bolsonaro
já havia orientado que apenas os
ministros titulares do governo
poderiam utilizar os aviões da
FAB para viagens.

A decisão veio depois que o
ex-secretário executivo da Casa
Civil, Vicente Santini, usou um
avião da FAB para ir de Davos,
na Suíça, onde participou do Fó-
rum Econômico Mundial, para
Nova Delhi, durante visita de
Bolsonaro à Índia. O fato ocor-
reu em janeiro deste ano. Na
ocasião, Santini substituía o en-
tão ministro da Casa Civil, Onyx

Lorenzoni, no cargo. Ao retor-
nar ao Brasil, o presidente exo-
nerou o secretário.

As regras do decreto publi-
cado não se aplicam ao presiden-
te da República, às comitivas
presidenciais ou às equipes de
apoio às viagens presidenciais e
nem às viagens de autoridades
em linhas aéreas comerciais.

As solicitações de transpor-
te poderão ser feitas por motivo
de emergência médica, seguran-
ça e viagem a serviço, nessa or-
dem de prioridade. Caso haja
solicitação para a mesma prio-
ridade quando não houver pos-
sibilidade de compartilhamento
de aeronave, será observada a
seguinte preferência: vice-pre-

sidente da República, presiden-
te do Senado, da Câmara e do
STF e, por último, os ministros
de Estado.

Compete à autoridade que
solicitou a viagem analisar e
comprovar a efetiva necessida-
de da utilização de aeronave da
FAB em substituição a voos co-
merciais. Pelo decreto, presu-
me-se em situação de risco per-
manente o vice-presidente, ou
seja, podendo usufruir do bene-
fício em qualquer situação.

Os presidentes do Senado,
da Câmara e do STF poderão uti-
lizar os aviões oficiais para o
local de residência permanente
pois isso é considerado motivo
de segurança. (Agencia Brasil)

O Sistema Único de Saúde
(SUS) vai realizar testes para
avaliar a existência de toxoplas-
mose em bebês recém-nascidos.
A análise será feita na ocasião do
chamado teste do pezinho, que
é feito em crianças após o par-
to. As unidades de saúde públi-
cas terão até seis meses para se
adequar à determinação e passar
a oferecer o teste.

Conhecida como doença do
gato, a toxoplasmose é causada
por um protozoário e pode apre-
sentar quadro clínico variado –
desde infecção assintomática a
manifestações sistêmicas extre-
mamente graves. De acordo com
o Ministério da Saúde, as víti-
mas da enfermidade podem so-
frer diferentes sintomas. Nos
estágios mais leves, os sintomas
podem ser gripe e dores muscu-
lares.

Nos estágios mais avança-
dos, a doença pode gerar proble-
mas de visão e cerebrais, como
de coordenação motora. A cura
é possível na fase aguda da in-
fecção, mas o parasita permane-
ce no corpo do infectado duran-
te o restante da vida e pode se
manifestar novamente.

A infecção em humanos

SUS oferecerá a
 recém-nascidos exame

para toxoplasmose
ocorre por três vias: infecção
transplacentária durante a gravi-
dez, contato direto com solo,
areia e latas de lixo contamina-
dos com fezes de gatos infecta-
dos; ingestão de carne crua ou
mal cozida infectada (sobretudo
carne de porco e de carneiro).

De acordo com o Ministério
da Saúde, o índice de incidência
da doença é de entre 5 e 22 be-
bês a cada 10 mil nascimentos.
De acordo com a pasta, cerca de
40% dos fetos de mães que ad-
quiriram a doença durante a ges-
tação são infectados.

A orientação para prevenir a
doença é evitar o uso de produ-
tos animais crus ou mal cozidos;
eliminar as fezes de gatos infec-
tados em lixo seguro; proteger
as caixas de areia; lavar as mãos
após manipular carne crua ou
terra contaminada e evitar o con-
tato de grávidas com gatos.

O teste do pezinho é oferta-
do em 22.353 pontos de coleta
na rede do SUS. Quem deseja
realizá-lo pode procurar a uni-
dade de saúde da família mais
próxima. O Ministério da Saúde
recomenda que o teste seja fei-
to até o quinto dia após o nasci-
mento do bebê. (Agencia Brasil)

O presidente do comitê or-
ganizador dos Jogos de Tóquio
2020, Yoshiro Mori, afirmou na
sexta (6) que a cerimônia de che-
gada da chama olímpica ao ter-
ritório japonês será mais mo-
desta do que o previsto inicial-
mente, sem a presença de crian-
ças, por conta do avanço do co-
ronavírus no país.

A intenção original era que
140 crianças japonesas viajas-
sem para Atenas para participa-
rem da cerimônia de entrega da
chama no dia 19 de março.

“Na cerimônia de entrega,
que acontecerá em Atenas no dia
19 de março, foi planejada a
apresentação de 140 crianças.

Coronavírus faz Tóquio 2020
ter cerimônia da tocha

mais simples
Mas, para colocar a segurança
das crianças na prioridade máxi-
ma e levar em conta a solicita-
ção do Governo (...), decidimos
não enviar as crianças”, disse o
dirigente.

Além disso, Yoshiro Mori
declarou que na cerimônia para
receber a tocha na Base Aérea de
Matsushima, na província de
Miyagi, no dia 20 de março,
também não haverá a “participa-
ção de crianças”.

No Japão as escolas estão
fechadas, uma medida para ten-
tar combater o surto de corona-
vírus que até agora infectou mais
de 1.000 pessoas no país. (Agen-
cia Brasil)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1008814-02.2015.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) UBS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS LTDA ME, CNPJ 04.194.451/0001-68, com 
endereço à Rua Luis Jose Junqueira Freire, 120, Vila Penteado, CEP 02864-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum Cível por parte de Condominio Residencial Morada Paradiso, objetivando seja julgada procedente, para 
declarar o cancelamento do título levado a Protesto em 03/07/15, sob o protocolo nº 2015.07.06.0653-1, referente à Duplicata 
de Serviço nº 2660, no valor de R$ 5.742,00, condenando-se a ré ao pagamento de custas, honorários e demais cominações, 
tendo a autora ajuizado medida Cautelar, Proc. 0001526-20.2015.8.26.0020, cuja liminar foi deferida. 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 

forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de março de 2020.                           B 06 e 07/03
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Dólar tem primeira queda
depois de 12 dias de alta

Pela primeira vez depois de
12 sessões seguidas de alta, o
dólar caiu com a ajuda do
Banco Central (BC), que in-
terveio no câmbio. Influenci-
ada pelo exterior, a bolsa de
valores teve mais uma forte
queda e fechou abaixo de 100
mil pontos pela primeira vez
desde o fim de agosto.

O dólar comercial encerrou
a sexta-feira (6) vendido a R$
4,634, com queda de R$ 0,017
(-0,36%). De manhã, a divisa al-
ternou momentos de alta e de
baixa. Na máxima do dia, por
volta das 9h30, encostou em R$
4,67, mas inverteu o movimen-
to e passou a operar em queda
ao longo de toda a tarde.

Desde o começo do ano, o
dólar acumula valorização de
15,47%. O real tornou-se a mo-
eda que mais se desvalorizou
em todo o planeta em 2020. O
euro comercial não teve o mes-
mo comportamento do dólar e
continuou a subir. A moeda vol-

tou a bater recorde nominal e
fechou vendido a R$ 5,245,
com alta de 1,32%.

O Banco Central leiloou
US$ 2 bilhões em novos con-
tratos de swap cambial, que
equivalem à venda de dólares
no mercado futuro. O BC pro-
moveu dois leilões de manhã.
Até o início da noite, a autori-
dade monetária não tinha anun-
ciado novos leilões de swap na
segunda-feira (9).

O mercado de ações teve
mais um dia marcado pelo ner-
vosismo. O índice Ibovespa, da
B3 (antiga Bolsa de Valores de
São Paulo), encerrou a sexta-fei-
ra aos 97.977 pontos, com re-
cuo de 4,14%. Na quinta-feira
(5), o índice tinha caído 4,65%.
O Ibovespa seguiu as principais
bolsas mundiais, que também
registraram fortes quedas.

Nas últimas semanas, o mer-
cado financeiro em todo o mun-
do tem atravessado turbulências
em meio ao receio do impacto

do coronavírus sobre a econo-
mia global. Recentemente, a
Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE) reduziu, de 2,9%
para 2,4%, a previsão de cres-
cimento econômico mundial
para 2020.

A decisão do Federal Reser-
ve (Fed), Banco Central norte-
americano, de reduzir os juros
básicos dos Estados Unidos em
caráter emergencial pode forçar
o Banco Central brasileiro a re-
duzir a taxa Selic (juros básicos
da economia) na próxima reu-
nião do Comitê de Política Mo-
netária (Copom), nos próximos
dias 17 e 18.

Com as principais cadeias
internacionais de produção afe-
tadas por causa da interrupção da
atividade industrial na China, in-
dústrias de diversos países, in-
clusive do Brasil, sofrem com a
falta de matéria-prima para fa-
bricar e montar produtos.

A desaceleração da China,

segunda maior economia do pla-
neta, também pode fazer o país
asiático consumir menos insu-
mos,  minérios e produtos
agropecuários brasi leiros.
Uma eventual redução das ex-
portações para o principal par-
ceiro comercial do Brasil re-
duz a entrada de dólares, pressi-
onando a cotação.

Entre os fatores domésticos
que têm provocado a valorização
do dólar, está a decisão recente
do Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) do Banco Central
de reduzir a taxa Selic – juros
básicos – para 4,25% ao ano, o
menor nível da história. Juros
mais baixos desestimulam a en-
trada de capitais estrangeiros no
Brasil, também puxando a cota-
ção para cima. Na quinta-feira
(5), o ministro da Economia,
Paulo Guedes, atribuiu a desva-
lorização do real à desacelera-
ção da economia global, aos
efeitos do coronavírus e à que-
da dos juros. (Agencia Brasil)
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BIOMM S. A.
CNPJ/MF Nº 04.752.991/0001-10 - NIRE 31.300.016.510

Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas da BIOMM S.A. (“Companhia” ou “Biomm”) para 
se reunirem no dia 23 de março de 2020, às 10:00 horas, em Assembleia Geral Extraordinária 
(“AGE”), a ser realizada na sede social da Companhia, situada na cidade de Nova Lima, Estado 
de Minas Gerais, na Avenida Regent, nº 705, Lote 15 ao 21, Parte, Gleba 28, Alphaville Lagoa 

sobre (i) a consignação do novo capital social da Companhia, homologado na Reunião do Conselho 
de Administração realizada em 13 de dezembro de 2019; (ii) a alteração do caput do artigo 5° do 

Social; e (iii)

30 de abril de 2019. Para a AGE, a Companhia não irá disponibilizar aos seus acionistas o direito 

necessárias para melhor entendimento das matérias acima e para participação na AGE na Proposta 
da Administração que está no site da Companhia (www.biomm.com) e no site da Comissão de 
Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). Nova Lima, 06 de março de 2020. Guilherme Caldas Emrich 
- Presidente do Conselho de Administração.

ZANETTINI,BAROSSI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ Nº 61.357.406/0001-10

Assembléia Geral Ordinária  a realizar-se no dia 29 de Abril de 2020 - Convocação
Convidam-se os srs. Acionistas da Zanettini, Barossi S.A Indústria e Comércio, a se reunirem em Assembleia Geral Ordi-

sobre a seguinte ordem do dia: 1) leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e demons-

União Química Farmacêutica Nacional S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 - NIRE 35.300.006.658
Aviso aos Acionistas

Em cumprimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, a Administração da União Química Farmacêutica Nacional S.A.
(“Companhia”) comunica que os documentos a que se referem os incisos I a V do referido artigo, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2019, se encontram à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia, na cidade de Embu Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Luiz 
Tenório de Brito, 90, Centro. 

Embu Guaçu, 07 de março de 2020. Fernando de Castro Marques - Diretor Presidente

BERG - STEEL S.A. - Fábrica Brasileira de Ferramentas
CNPJ 44.209.294/0001 - 31

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: A Diretoria da Berg-Steel S.A. Fábrica Brasileira de Ferramentas, tem o prazer e a honra de submeter à apreciação dos acionistas em Assembleia Geral, o Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultados e 
demais Demonstrações Financeiras e Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, com igual posição do ano anterior. Colocamo-nos a inteira disposição de V.Sas. Senhorias. Araras-SP, 07/03/2020. A Diretoria
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019 (Em milhares de Reais)

ATIVO 2019  2018
Total do Ativo Circulante 33.772 38.767
Disponível 728 744
Caixa/ Bancos 728 744
Realizável a Curto Prazo 32.988 37.966
Duplicatas a Receber 3.921 3.644
(-) Provisão Devedores Duvidosos (82) (55)
Aplicações Financeiras 18.245 23.897
Adiantamentos 442 202
Estoques (1)  10.462 10.278
Despesas do Exercício Seguinte 56 57
Ativo não Circulante 454 2.360
Impostos a Recuperar 278 301
Depósitos Judiciais ( 2 )  176 2.059
Realizável a Longo Prazo 4.480 5.321
Contas Correntes Devedoras  122 2.378
Investimentos 106 106
Participações Outras Empresas 4 4
Participações Incentivos Fiscais 102 102
Imobilizado ( 3 )  4.252 2.837
Bens Imóveis 1.825 1.792
Bens Móveis 8.397 6.948
(-) Depreciações Acumuladas (5.970) (5.903)
TOTAL DO ATIVO 38.706 46.448

PASSIVO 2019 2018
Total do Passivo Circulante 869 800
Fornecedores 134 80
Débitos Sociais e Fiscais ( 4 )  373 326
Outros Débitos 76 94
IRPJ/CSLL a Recolher ( 5 )  286 300
Passivo não Circulante 0 4.229
Tributos Questionáveis Judicialmente 0 1.993
Provisão para Multa do FGTS 0 2.236
Patrimônio Líquido  37.837 41.419
Capital Social ( 6 )  31.500 31.500
Capital Integralizado 31.500 31.500
Reservas de Lucros 734 656
Fundo de Reserva Legal 734 656
Reserva de Lucros à Disposição da Assembleia Geral 5.603 9.263
TOTAL DO PASSIVO 38.706 46.448

Demonstrativo de Resultados do Exercício (Em milhares de Reais)
Receita Operacional Bruta 2019 2018
Vendas no Mercado Interno 30.267 24.738
Vendas no Mercado Externo 125 77
(-) Devoluções e Impostos Incidentes sobre Vendas (4.071) (3.369)
Receita Operacional Líquida 26.321 21.446
(-) Custos dos Produtos Vendidos 16.203 13.508
Lucro Operacional Bruto 10.118 7.938
(-) Despesas Operacionais 7.710 6.959
(-) Administrativas 5.722 5.274
(-) Vendas 1.923 1.582
(-) Impostos e Taxas 65 103
Lucro Operacional Líquido 2.408 979
(+) Receitas Não Operacionais  525 1.992
(+) Receitas Financeiras Liquidas 169 1.632
Resultado antes dos Impostos 3.102 4.603
(-) Contribuição Social sobre o Lucro Liquido 489 591
(-) Imposto de Renda e Adicional 1.034 1.376
Resultado Líquido após impostos 1.579 2.636
Distribuição do Saldo: 
Fundo de Reserva Legal 79 132
Fundo de Reserva complemento Multa do FGTS 0 256
Saldo à Disposição da Assembléia Geral 1.500 2.248
Resultado Líquido por lote de 1.000 ações 1,13 1.88

Demonstrações do Fluxo de Caixa em 31/12/2019 - Método Indireto 
Fluxo das Atividades Operacionais 2019 2018
Resultado (lucro) do Exercício 1.579 2.636
(+) Ajuste de Exercicios Anteriores  907 -
(+) Depreciações apropriadas no Exercício 116 161
(-) Complemento Multa 40,0% FGTS 0 (256)

 2.602 2.541
Variações nos Ativos e Passivos
Contas a Receber (249) 74
Estoques (184) (376)
Outros Créditos 9.374 2.310
Despesas do Exercício Seguinte 0 (2)
Fornecedores 54 25
Folha e Encargos Sociais 33 2
Impostos e Contribuições 199 (197)
Outros Débitos (4.246) 35

 4.981 1.871
Caixa Gerado Pelas Atividades Operacionais 7.583 4412
Dividendos Pagos  (6.000) (4.000)
Participação Administradores no Lucro  (67) (66)

Fluxos das Atividades de Investimentos
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado  (1.537) (16)
Baixa de Bens do Ativo Permanente 5 

Caixa Gerado Pelas Atividades de Investimentos (1.532) (16)
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes (16) 330
Saldo Inicial das Disponibilidades 744 414
Saldo Final das Disponibilidades 728 744
Variação das Disponibilidades (16) 330

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Gerais: Foram ob-
servadas as disposições da legislação de regência Lei Federal 6.404/76 
alterada pelas Leis 9.457/97, 10.303/01 e 11638/07, MP nº 449/08 e da 
legislação tributária (RIR99-Dec. 3000/99) e alterações posteriores. Nota 
1 - Estoques - Insumos e demais materiais adquiridos de terceiros, cus-
teados a preço médio ponderado, líquido de tributos quando recuperados. 
Os produtos prontos, em andamento e peças acabadas, custeados pelo 
sistema de custo integrado com a escrituração comercial. A posição dos 
estoques é a seguinte: 
ITENS 31/12/2019 31/12/2018
a) Matéria Prima 748 775
b) Material Secundário e Embalagem 2.285 1921
c) Produtos em Andamento  453 354
d) Peças e Produtos Acabados 6.626 6806
e) Outros Materiais de Consumo 350  422
TOTAIS ( em milhares de reais ) 10.462 10.278
Nota 2 – Depósitos Judiciais - Referem-se a depósitos efetuados para 
interposição de recursos, devido reclamações trabalhistas. Nota 3 – Imo-
bilizado/ Depreciações Acumuladas – Figuram ao custo de aquisição ou 
fabricação e as depreciações acumuladas foram calculadas pelo método 
linear e ás taxas julgadas adequadas à reposição dos bens, e reduziram 
o resultado em R$ 116 mil (no ano anterior R$ 161 mil). Nota 4 - Débitos 
Sociais e Fiscais - Todos apropriados pelo regime de competência, cujos 
vencimentos dar-se-ão no exercício  seguinte. Nota 5 - Provisões IRPJ/
CSLL – Neste exercício, também houve opção de tributação do IRPJ/CSLL 

com base no Lucro Presumido, com recolhimentos trimestrais. Nota 6 - Ca-
pital Social – Totalmente integralizado e representado por 1.401.065.595 
ações ordinárias nominativas sem valor nominal. Valor patrimonial por 
lote de 1.000 ações em 31/12/2019 - R$ 26,97 (ano anterior R$ 29,52). 
Nota 7 - Seguros - A empresa possui seguros contra riscos de incêndio en-
globando edifícios, equipamentos, máquinas e estoques, num total segura-
do de R$ 46.250.000,00 junto a SOMPO – Seguros Apólice nº 1800566423-
6 - Sompo Empresarial LMI ÚNICO com vencimento para 02/10/2020.

A Diretoria 
José Antonio Rampazzo - TC-CRC-1SP078.881/O-8  

Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido
(Em milhares de Reais)   Capital Reserva Lucros A-
 Social  Legal cumulados  Totais 
Saldo em 31/12/2017 31.500 524 11.081 43.105
Dividendos distribuídos conforme
AGOE de 30/06/2018 - -  (2.500) (2.500)

Participação Lucros Administração
conforme AGOE de 30/06/2018 - - (66) (66)

Dividendos Distribuídos 17/12/2018
“Ad-Referendum” - Assembleia Geral  - -  (1.500) (1.500)

Resultado Exercício/2018 - 132 2.505 2.637
Complemento Provisão multa
50,00% do FGTS - - (256) (256)

Saldo em 31/12/2018 31.500 656 9.263. 41.419
Dividendos Distribuídos conforme
AGOE de 27/04/2019 - -  (3.000) (3.000)

Participação Lucros Administração
conforme AGOE de 27/04/2019 - - (67) (67)

Dividendos Distribuídos 02/09/2019
“Ad-Referendum” - Assembleia Geral  - -  (3.000) (3.000)

Ajustes Exercícios Anteriores - -  907 907
Resultado Exercício / 2019 - 78 1.500 1.578
Saldo em 31/12/2019 31.500 734 5.603 37.837

E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exeqüente a promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL  da(s) HIPOTECA(S)
que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte)
dias contados de 07/03/2020 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução
extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência
da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em
horário bancário.

Contrato: 113684119321-8 - SED: 755 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): MARIA DE LOURDES CONCEICAO FERREIRA, BRASILEIRA,
DIVORCIADA, SECRETARIA, RG. 6.555.866-SP, CPF: 698.210.898-87 E LUCIA DE
FATIMA FERREIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, COMERCIARIA, RG.
8.328.393-SP, CPF: 761.204.068-91. Imóvel sito à: RUA FRANKLIN DO AMARAL, Nº
1.051, APARTAMENTO Nº 41, 4º ANDAR, EDIFÍCIO PAPOULA, BLOCO A, DO
RESIDENCIAL ALTOS DE SANTANA E VAGA INDETERMINADA, INDIVIDUAL E
DESCOBERTA SUJEITA AO AUXILIO DE MANOBRISTA, LOCALIZADA NO PAVIMENTO
TÉRREO, DO RESIDENCIAL ALTOS DE SANTANA, 8º SUBDISTRITO SANTANA, SÃO
PAULO/SP.

São Paulo, 07/03/2020.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP

Agente Fiduciário

07, 10 e 11/03/2020

EDITAL - CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, COM PRAZO DE 15 (DEZ)
DIAS, expedido nos autos da ação de Recuperação Judicial – Recuperação Judicial e Falência de
GRIMALDI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELLI, PROCESSO Nº
1061460-98.2019.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais,
do Foro Central Cível, São Paulo, Estado de São Paulo, Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho, na forma da
Lei, etc.Faz Saber que, pelo presente edital, expedido nos autos da ação de Recuperação Judicial de GRIMALDI
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELLI, inscrita no CNPJ nº 08.700.111/
0001-12, PROCESSO Nº 1061460-98.2019.8.26.0100, para conhecimento das partes e de terceiros
interessados, nos termos da Lei nº 11.101/2005, O  Administrador (a) Judicial LÍVIA GAVIOLI MACHADO,
nomeada nos autos da recuperação judicial, na forma da Lei, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem
ou dele tiverem conhecimento que ficam convocados todos os credores da empresa mencionada, para
comparecerem e se reunirem em Assembleia, a ser realizada no Hotel Nikkey Palace Hotel, na Rua Galvão
Bueno, 425, Bairro Liberdade, na cidade de São Paulo (SP), no próximo dia 03 de abril de 2020, às 10:00 horas,
em primeira convocação, ocasião em que a Assembleia será instalada com a presença de credores titulares
de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor e, caso não haja quórum nesta ocasião,
ficam desde já convocados os credores para a Assembleia, em segunda convocação, a ser realizada no
mesmo local e hora, no dia 24 de abril de 2020, às 10:00 horas a qual será instalada com a presença de
qualquer número de credores. A Assembleia ora convocada tem como objeto a deliberação pelos credores
sobre a seguinte ordem do dia: a) análise das objeções ofertadas; b) aprovação, modificação ou rejeição do
Plano de Recuperação apresentado pela devedora; c) outros assuntos de interesse dos credores e da
Recuperanda. Os credores poderão obter cópia das objeções e do Plano de Recuperação a serem submetidos
à deliberação da Assembleia, no processo eletrônico acima mencionado, em curso pela 1º Vara de Falências
e Recuperações Judiciais, da Comarca de São Paulo/ SP, e, ainda, mediante prévia solicitação, no escritório
do Administrador (a) Judicial, LÍVIA GAVIOLI MACHADO, OAB/SP nº 387.809, na Av. Paulista, 854, 10º
andar, São Paulo/ SP, tel. (11) 2186-0482. Para se fazer representar na referida Assembleia por mandatário
ou representante legal, os credores deverão cumprir o disposto no art. 37, § 4º, da Lei 11.101/05, até 24 horas
antes da data da reunião. Os credores habilitados constam do Quadro Geral de Credores, apresentado nos
autos pelo Administrador (a). A assembleia realizar-se-á sob a presidência do Administrador (a) Judicial, na
forma e modo preconizados nos artigos 35, inciso I, da Lei 11.101/05. Os credores e interessados deverão
rigorosamente, quanto ao quorum e participação o disposto nos artigos 37, §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, inciso I, 38,
39 e 40, todos da Lei 11.101/05. Os atos de representação assim como informações gerais, deverão ser
entregues e obtidas diretamente ao Administrador (a) Judicial, na Av. Paulista, 854, 10º andar, São Paulo/ SP
e alternativamente no e-mail rjgrimaldi1vfrj@gmail.com, com solicitação de confirmação de leitura, sempre
observado o prazo legal. O presente edital será publicado e afixado na forma da Lei, ficando intimados e cientes
todos os interessados e terceiros, de modo que não possam alegar ignorância. NADA MAIS . Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 05 de março de 2020. J - 06 e 07/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0014999-
85.2019.8.26.0003 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Prestação de Serviços Exequente: Hospital
Sepaco Serviço Social da Indústria do Papel Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo Executado: Casablanca
Indústria e Comércio de Embalagens Ltda EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0014999-85.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara,
Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. Faz saber a Casablanca Indústria e
Comércio de Embalagens Ltda, que Hospital Sepaco Serviço Social da Indústria do Papel Papelão e Cortiça
do Estado de São Paulo, lhe ajuizou uma Ação Monitória ora em fase de Cumprimento de Sentença, referente
ao não pagamento de contribuição de serviços de assistência médica e hospitalar. Encontrando-se a executada
em lugar incerto e não sabido, 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$ 55.951,19 - novembro/
2019, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525
do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias 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 05 de fevereiro de 2020.        07 e 10/03

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0159794-73.2008.8.26.0100
O MM. Juiz de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. LUIZ FERNANDO
RODRIGUES GUERRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Nic Fashion Confecções Ltda, CNPJ 07.041.005/
0001-01 (na pessoa de seu representante legal), José Iractam Bessa de Freitas, CPF 379.814.358-70, e
Francisca Concieuma Bezerra Cândido, CPF 320.642.388-08, que Vicunha Têxtil S/A, CNPJ 07.332.190/
0001-93, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 18.421,23 (Junho/
2018), representada por 05 duplicatas mercantis. Estando os executados em lugar ignorado, foi determinada
a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito da exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que
o pagamento seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês; e
para intimação por edital do arresto realizado sobre os valores de R$ 24,86, R$ 0,29 e R$ 1.302,38, bloqueados
pelo sistema BACENJUD, em conta de titularidade da coexecutada Francisca Concieuma Bezerra Cândido,
tendo o prazo de 15 dias para apresentar impugnação, ambos os prazos a fluírem após os 20 dias supra, sob
pena de levantamento. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, 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 05 de fevereiro de 2020. 07 e 10/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0000720-
60.2020.8.26.0003 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Sustação de Protesto Exequente: Condomínio
Edifício Estoril Executado: Scorpions Serviços Especializados Ltda EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 0000720-60.2020.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a SCORPIONS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 01.130.536/0001- 94) que
CONDOMINIO EDIFICIO ESTORIL, lhe ajuizou uma AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÍVIDA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ora em fase de Cumprimento de Sentença.
Encontrando-se o executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL,
para que efetue o pagamento do débito de R$ 2.729,64 (janeiro de 2020), devidamente corrigido, no prazo de
15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10%
(dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo NCPC, art. 513 e § 2º IV). 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 14 de fevereiro de 2020. 07 e 10/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006556-59.2018.8.26.0005 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PAULO MONTEIRO CAVALCANTE JUNIOR,
CPF 357.075.208-99 e PAULO MONTEIRO CAVALCANTE JUNIOR- NOME FANTASIA BRUNHARAS
CABELEIREIROS, CNP/MF nº: 20.539.988/0001-79, que lhes foi proposta uma ação Monitória por parte de
Colegio Amorim Eireli Me, alegando em síntese: que é credor dos requeridos do montante atualizado de R$
2.915,86, representado pelos cheques da empresa PAULO MONTEIRO C.JR, Banco Santander, agência
0786, Conta Corrente nº 00255-3, de nº 000052, vencimento em 20/09/2015, valor de R$ 1.000,00 e nº 000053,
vencimento em 20/10/2015, valor de R$ 1.000,00, para pagamento de prestação de serviços educacionais para
o ano letivo de 2015. 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 após o decurso do prazo do presente 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 07 de agosto de 2019. 07 e 10/03

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1001340-31.2015.8.26.0100 (USUC 29) A Doutora 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) Palmira Pinheiro, Juths Robinson Brado
Caridá, Valdenice da Cunha Caridá, Eduardo Armando, Camila Figueiredo Lobo Armando, Oscar Ricardo
Conrado, Hermínia Tischer, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Trancham S/A Industria e Comercio
ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Vitória, nº
147 com área de 367,00 m² e nº 159 com área de 357,80 Santa Efigênia- São Paulo SP, contribuinte n°
008.083.0101-2, 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,
21 de janeiro de 2020. 07 e 10/03

DECISÃO – EDITAL. Processo nº: 1016566-08.2017.8.26.0100. Classe - Assunto: Monitória - Espécies de
Contratos Requerente: Fundação de Rotarianos de São Paulo - Requerido: Jose Antonio Silva Neves da
Fontoura. Vistos. Compulsando os autos, verifico que o edital de fl. 230 está incompleto, ficando sem efeito
e servindo a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a Jose Antonio Silva Neves da Fontoura,
domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação MONITÓRIA por Fundação de Rotarianos
de São Paulo, alegando em síntese que firmou contrato de prestação de serviços educacionais com o réu, que
deixou de adimplir com as mensalidades dos meses de março a dezembro de 2012, devendo a quantia de R$
48.806,59 (fev/17). Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, para que pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de custas e
honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo. No silêncio,
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital
tem o prazo de 20 dias. Recolha a parte autora as custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$
196,98, providenciando, no mais, a publicação do edital em jornais de grande circulação, comprovando-se nos
autos, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. São Paulo, 20 de fevereiro de 2020. Luiz Gustavo Esteves - Juiz
de Direito. 07 e 10/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005814-59.2017.8.26.0008 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) Helida Delfino Machado, CPF: 317.315.668-40, que
Azul Companhia de Seguros Gerais CNPJ: 33.448.150/0001-11 ajuizou Ação Regressiva de Reparação de
Danos Causados por Acidente de Veículo, Procedimento Comum, contra a mesma e também contra Marco
Antonio de Souza Delfino, objetivando o recebimento de R$ 14.686,39 (Abril/2017), vez que na condição de
seguradora efetuou o conserto previsto no contrato de seguro apólice nº 02.16.0531.308884.001, tendo por
objeto o veículo Nissan/Versa Sedan SL 1.6 16V FLE, ano/modelo 2015/2016, de placas FMH 3228, chassi
94DBCAN17GB101009, que foi colidido no dia 30 de novembro de 2016 pelo veículo Fiat/Palio Fire Economy,
ano/modelo 2011/2012, de placas EVZ 3257, conduzido pelo requerido Marco Antonio de Souza Delfino e de
propriedade da requerida. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se Edital, para que em 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 19 de novembro de 2019. 07 e 10/03

EDITAL DE CITAÇÃO Processo nº: 1040203-22.2016.8.26.0100 Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião
Extraordinária Requerente: Vilmara de Fátima Dutra Mansueto e outros EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE
20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1040203-22.2016.8.26.0100 (USUC
444) A Doutora 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) José Ciavaglia, Maria Cesar Ciavaglia, Wanir Carvalho, Dionísio de Almeida,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Vilmara de Fatima Dutra Mansueto, José Mansueto e Fabiano Dutra
dos Santos ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na
Rua Jeronimo José de Andrade, nº 02 - Jardim Domitila, 29º Subdistrito Santo Amaro - São Paulo SP, com
área de 262,30 m², contribuinte n° 121.121.0002-4, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, 31 de janeiro de 2020. 07 e 10/03

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1006598-65.2019.8.26.0008 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Despesas Condominiais Exequente: Granvillage Condomínio Clube Executado: Antonio Inacio
de Azevedo e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006598-65.2019.8.26.0008
O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Luciano
Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANTONIO INACIO DE AZEVEDO (RG n.º
43.934.288 e CPF n.º 319.973.238-00) que GRANVILLAGE CONDOMÍNIO CLUBE lhe ajuizou ação de
Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 22.128,38, referente ao não pagamento das
duplicatas. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20
dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em
15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de
bens e sua avaliação. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo, 15 de janeiro de 2020.    07 e 10/03
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDAF/SP - SINDICATO DOS AUDITORES-FISCAIS
TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

O Presidente do SINDAF/SP - Sindicato dos Auditores-Fiscais Tributários do Município
de São Paulo, Hélio Campos Freire, no uso de suas atribuições e em conformidade
com o art. 14 do Estatuto, CONVOCA os seus filiados a comparecer em Assembleia
Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira chamada, às 12 (doze) horas do dia 10
(dez) de março de 2020, ou, em segunda chamada, às 12 (doze) horas e 30 (trinta)
minutos, na sede desta entidade, à Avenida Doutor Vieira de Carvalho, 172 – 5º andar
- São Paulo – SP, observando-se a seguinte Ordem do Dia: 1) Apresentação do
andamento das discussões com a Administração;  2) Deliberações sobre o assunto
anterior. São Paulo, 06 de março de 2020. Hélio Campos Freire - Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014052-31.2019.8.26.0003 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, 

 
CNPJ 61.375.069/0001-94, na pessoa de seu representante legal, que a Ação de Procedimento 
Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., foi julgada procedente, 
condenando a ré ao pagamento de R$ 63.049,07 (out/2019), corrigidos monetariamente, bem como 
a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado,  

do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% 
(art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação, ofereça sua impugnação  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000086-09.2018.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi 
Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Maverick Distribuidora de Auto Peças e Acessórios Ltda, 
CNPJ 10.795.783/0001-09, na pessoa de seu representante legal, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma Ação 
Monitória, objetivando o recebimento de R$ 323.824,35 (03/01/2018), acrescidos de juros e correção monetária, 
referente a Borderôs de Desconto, Títulos e Duplicatas não pagas. Estando a requerida em lugar ignorado, foi 

corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta 
das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de 

da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de dezembro de 2019.       B 07 e 10/03

Hidrovias do Brasil S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF 12.648.327/0001-53 - NIRE 35.300.383.982
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 25 de Março de 2020

A Hidrovias do Brasil S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilber-
to Sabino, nº 215, 7º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, CNPJ/MF nº 12.648.327/0001-53 (“Companhia”), vem pela presen-
te, nos termos do artigo 124 da Lei 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), convocar os 
senhores acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia Geral”) a ser realizada, 
em primeira convocação, no dia 25/03/2020, às 09:00 horas, na sede da Companhia, para examinar, discutir e votar a respeito 
da seguinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Au-
ditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2019; (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação dos 
resultados do exercício social encerrado em 31/12/2019; (iii) Deliberar sobre o orçamento da Companhia para o exercício 
social a ser encerrado em 31/12/2020; (iv) Deliberar sobre a reeleição de membros do Conselho de Administração da Com-
panhia; e (v) Deliberar sobre a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 
31/12/2020. 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar sobre a reformulação e consolidação do Estatuto Social 
da Companhia, para adaptá-lo às exigências da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Bal-
cão, no âmbito do pedido de registro de companhia aberta e de listagem de ações da Companhia. 3. Informações Gerais: 
Consoante o artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, apenas as pessoas que comprovarem a qualidade de acionistas 
ou de representantes de acionistas, na forma da legislação aplicável, poderão comparecer e participar da Assembleia Ge-
ral. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral, bem como a Proposta da Administração, 
encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, na página eletrônica de Relações com 
Investidores da Companhia (www.hbsa.com.br/ri) e na página eletrônica da CVM (http://www.cvm.gov.br), em conformidade 
com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, das regulamentações da CVM e do Acordo de Acionistas da Compa-
nhia. São Paulo, 05/03/2020. Bruno Pessoa Serapião - Presidente do Conselho de Administração. (05, 06 e 07/03/2020)

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1013338-47.2016.8.26.0007 Classe: Assunto: Monitória - Duplicata
Requerente: Saint-Gobain Distribuição Brasil LTDA Requerido: Comercial Goes Ltda. Epp EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1013338-47.2016.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella Carla Russo Greco
de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a COMERCIAL GOES LTDA. EPP, CNPJ 04.118.586/0001-44,
que SAINTGOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA lhe ajuizou Ação Monitória para cobrança da quantia
de R$ 238.252,25 (valor dado à causa em 30/06/2016), referente ao não pagamento os valores expressos nas
notas fiscais descritas na petição inicial. Encontrandose a Ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a expedição do presente edital. Assim fica a Ré citada, da propositura da presente ação, para que em 15 dias
- a fluir após os 30 dias supra (artigo 257, parágrafo único, do CPC) - pague aludido débito, devidamente
atualizado, acrescido de 5% de honorários advocatícios e isenção de custas, ou ofereça embargos (artigo 701
do CPC). Não sendo contestada a ação, a Ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito. 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 fevereiro de 2020.       07 e 10/03

CNPJ N.º 01.439.107/0001-01 - NIRE 35.400.042.150

-

1)  em 2ª 
 

-

Presidente do Conselho de Administração. .

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1000313-42.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Julia Maria
de Jesus Marcondes e seu marido Luiz Baptista Marcondes, Espólio de Julia Maria de Jesus Marcondes e
Espólio de Luiz Baptista Marcondes, Espólio de João Castelar Padin e Maria Diva Cauduro Padin, Espólio
de Maria Diva Cauduro Padin, Espólio de José Alvaro Cauduro Padin, Carlos Eduardo Cauduro Padin, João
Castelar Padin Junior, Candido Padin Neto e Hospital Municipal de Vila Brasilândia, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que João Fontes e Maria
de Fátima Luz Fontes ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel situado
à Rua Augusto José Pereira, nº 249, antiga Rua 2 - Lote 20 da Quadra “A”, do Jardim Maristela, no 40°
subsdistrito - Vila Brasilândia, São Paulo/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, querendo, contestarem a ação
ou manifestarem-se nos autos sobre eventual interesse na lide, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após
o prazo de 20 (vinte) dias. 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 – 09 e 10/03

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0070088-93.2019.8.26.0100. O Dr. André Augusto Salvador
Bezerra, Juiz de Direito da 42ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Luis
Addemir Cristaldo Sanabria RG: 4.99.818 e Elza Marina Peres Cristaldo CPF: 201.374.431-53, que Fundação
Zerbini CNPJ: 50.644.053/0001-13 ajuizou Ação Monitória, sendo julgada procedente e condenando-os ao
pagamento da quantia de R$ 98.641,57 (Setembro/2019), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando
os executados em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, paguem o débito atualizado ou apresentem bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa
de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens
para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecerem 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 25
de novembro de 2019. 07 e 10/03
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CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O presidente do SINPESP, no uso de suas atribuições legais, convoca os (as) Srs.(as)
Diretores (as) e filiados (as), para Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 13/
04/2020, na Rua Coronel Artur de Godoi, nº 170 – Sala Reunião – unidade 182, Vila
Mariana - São Paulo / SP, sendo a primeira convocação às 19h30min e, em segunda
convocação às 20:00h, quando terá início a reunião, com qualquer número de presentes.
A mesma será para apreciar as seguintes pautas: - Apreciação e votação do relatório
anual de 2019. - Prestação de contas. - Balanço e balancete do ano de 2019. São
Paulo, 07 de março de 2020. Norberto Bueno – Presidente.

LEILÃO DE ARTE
Leilão de arte - Gustavo Augusto
Magalhães (leiloeiro oficial jucesp
1128), comunica que será
realizado o leilão de arte no dia
09/03 às 19 hrs.
www.originarteleiloes.com.br, av.
Doutor joão guimarães, 315ª
morumbi sp/sp (11) 5825-8932
originarteleiloes@gmail.com

ISEC SECURITIZADORA S.A
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 24ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) das 24ª Série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A 
(“Emissora” e “Emissão”), Oliveira Trust DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, estão convocados a 
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, em 30 
de março de 2020, às 11 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, Itaim Bibi, CEP 04533-004, Cidade e Estado de São 
Paulo, a fi m de, nos termos da cláusula 16.10 do Termo Securitização de Créditos Imobiliários da 24ª Série da 4ª Emissão (“Termo 
de Securitização”), deliberar e/ou discutir sobre a seguinte Ordem do Dia:  (i) Aprovar ou não a decretação do Vencimento 
Antecipado da CCB e consequentemente do CRI, tendo em vista a não apresentação do relatório de rating de classifi cação de 
risco de crédito em relação à CCB e ao CRI, preparado pela Fitch Ratings Brasil Ltda, (Empresa de Rating), nos termos da cláusula 
9, (v) da CCB; (ii) Caso não seja decretado o Vencimento Antecipado da CCB e consequentemente do CRI, autorizar a utilização 
do Valor Retido no Fundo de Reserva para pagamento parcial da CCB no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), 
acrescido dos devidos encargos e prêmio de 10% (dez por cento) sobre o referido montante (“Pagamento Antecipado 
Obrigatório”), observada as condições previstas na Cláusula 8, parágrafo segundo da CCB; (iii) Autorização para retifi cação da 
área administrativa do imóvel objeto da matricula de nº 282.742 do 9º Registro de lmóveis de São Paulo, em atendimento a 
comunique-se emitido pela municipalidade para a aprovação do projeto para desenvolvimento do empreendimento residencial 
Vilela (“Empreendimento Vilela”); (iv) Status das providências que estão sendo tomadas pela Devedora para desenvolvimento 
do empreendimento residencial Vilela (“Empreendimento Vilela”), quais sejam (i) aquisição do imóvel objeto da matrícula nº 
8.973 do 9º Registro de lmóveis de São Paulo (“lmóvel Vilela- Matrícula 8973”) e, em conjunto com os lmóvel Vilela-Porte, 
“Imóveis Vilela”), (ii) unifi cação dos lmóveis Vilela e (iii) registro de incorporação imobiliária na matrícula unifi cada dos lmóveis 
Vilela. (v) Autorizar a Securitizadora e o Agente Fiduciário a fi rmarem todos e quaisquer documentos relacionados às 
deliberações acima, inclusive os aditamentos necessários aos documentos do CRI, bem como, praticar todos os atos 
necessários para efetivação. Quórum: O quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de no mínimo 
metade dos CRI em circulação e, em segunda convocação com qualquer número. Todas as deliberações serão tomadas, em 
primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação 
detidos pelos Titulares de CRI presentes, ressalvadas as hipóteses previstas na cláusula 16.9.1 do Termo de Securitização, as 
quais deverão ser aprovadas, sejam em primeira ou segunda convocação por no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) dos 
CRI em circulação. Procuração: Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por 
instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e 
demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos 
e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de fi rma do 
signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Para que a verifi cação de quórum seja feita com certa celeridade e 
de modo efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia 
sejam encaminhados à Emissora e ao Agente Fiduciário: (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br, juridico@isecbrasil.
com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br; ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora em sua sede, com 48 (quarenta e 
oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia, devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de 
antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados 
por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 07 de março de 2020. ISEC SECURITIZADORA S.A

Balanços Patrimoniais - PASSIVO  2019 2018
Circulante  201.486 153.354
 Contas a pagar 199.620 151.620
 Impostos a recolher 1.866 1.734
Patrimônio líquido 1.027.991 1.076.424
 Capital social 1.500.000 1.500.000
 Prejuízos Acumulados (472.009) (423.576)
Total do passivo 1.229.477 1.229.778

Demonstrações do Resultado 2019 2018
Receita: Locação de imóveis 80.979 77.231

Impostos (2.955) (2.819)
= Receita operacional líquida 78.024 74.412

Despesas operacionais: Despesas administrativas (119.329) (65.712)
 Despesas/Receitas Financeiras (908) (868)
= Total Despesas operacionais  (120.237) (66.580)
= Lucro / (Prejuízo) Operacional (42.213) 7.832

Demonstrações Financeiras - em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em Reais)

A Diretoria      Marcos Ricardo dos Santos-Contador CRC:1SP117534/O-8

Balanços Patrimoniais - ATIVO 2019 2018
Circulante 829.477  10.973

Caixa e equivalentes de caixa 10.466 10.767
Tributos a recuperar 206 206
Estoques – Atividade imobiliária 818.805 -

Ativo não circulante - Investimentos 400.000 1.218.805
Total do ativo 1.229.477 1.229.778

Junoro Empreendimentos Imobiliários S.A. - CNPJ. 11.940.689/0001-50

 Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
 2019 2018
Capital Social  1.500.000 1.500.000
Prejuízos Acumulados (472.009) (423.576)
Patrimônio Líquido 1.027.991  1.076.424
Notas Explicativas: Apresentação das Demonstrações e Práticas 
Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei das 
S.A. (Lei nº 6.404/76). As principais práticas contábeis adotadas para 
elaboração destas demonstrações são as seguintes: Ativo e Passivo 
Circulante: Estão registrados os direitos realizáveis e as obrigações 
vencíveis até 12 meses subsequentes à data do balanço. As receitas e 
despesas são apuradas pelo regime de competência de exercícios e os 
rendimentos, encargos e efeitos das variações calculados utilizando-se os 
índices ou taxas ofi ciais, incidentes sobre os ativos e passivos da Sociedade.

= Lucro / (Prejuízo) antes IR e Contribuição Social (42.213) 7.832
Imposto de Renda e Contribuição Social (6.219) (5.931)
Lucro / (Prejuízo) do exercício (48.432)  1.901
= Resultado Líquido do Exercício (48.432) 1.901

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 15 
DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF Nº 33.458.409/0001-05
NIRE Nº 35300535111 - COMPANHIA FECHADA

CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 30 de janeiro de 
2020 recebeu a carta de renúncia do Sr. 
Christiano Aquilles Gramlich das Neves, ao 
cargo de membro efetivo do Conselho de 
Administração da Companhia. JUCESP 
122.038/20-4 em 04.03.2020. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

FIVE TRILHOS - ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº. 31.536.951/0001-03
NIRE Nº. 35300521382 - COMPANHIA FECHADA

CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 30 de janeiro de 
2020 recebeu a carta de renúncia do Sr. 
Christiano Aquilles Gramlich das Neves, ao 
cargo de membro efetivo do Conselho de 
Administração da Companhia. JUCESP 
122.040/20-0 em 04/03/2020. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 E 
17 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF Nº 29.938.085/0001-35
NIRE Nº 3530051461-1 - COMPANHIA FECHADA

CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 30 de janeiro de 
2020 recebeu a carta de renúncia do Sr. 
Christiano Aquilles Gramlich das Neves, ao 
cargo de membro efetivo do Conselho de 
Administração da Companhia. JUCESP 
122.039/20-8 em 04.03.2020. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

Essencis Soluções Ambientais S.A.
CNPJ nº 40.263.170/0001-83 - NIRE nº 35.300.371.780

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 16.09.2019
Data, Hora e Local: 16.09.2019, às 10 horas, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 400, Galpão Fundos, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcelos, Secretário: Ciro Cambi 
Gouveia. Deliberações Aprovadas: 1. Autorizam que a Companhia seja representada isoladamente, e ratifi cam qualquer 
assinatura já formalizada, por seu Procurador Sr. José Francivito Diniz, RG nº 14.334.651-9 SSP/SP, CPF/ME nº 058.148.818-01, 
nos seguintes atos, cuja celebração pela Companhia foi aprovada nos termos da AGE realizada em 06.06.2018, da qual a ata foi 
devidamente arquivada na JUCESP em 03.08.2018 nº 369.210/18-9: (i) Quarto Aditamento ao Contrato Global de 
Reconhecimento de Obrigações e Outras Avenças celebrado em 28.02.2019 entre o Banco Bradesco S.A., Banco Santander 
(Brasil) S.A., Itaú Unibanco S.A. e Banco Original S.A. (“Credores”) e a Companhia, Battre – Bahia Transferência e Tratamento 
de Resíduos Ltda., Essencis Soluções Ambientais S.A., GPO Gestão de Projetos e Obras Ltda., Guamá Tratamento de Resíduos 
Ltda., GRI Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., Organosolvi Soluções Orgânicas para a Vida S.A., Revita Engenharia 
S.A., Rio Grande Ambiental – Serviços de Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos S.A., São Carlos Ambiental Serviços de 
Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos Ltda., SL Ambiental Serviços de Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos S.A., 
Solví Saneamento Ltda., Solví Participações S.A., Termoverde Caieiras Ltda., Termoverde Salvador S.A., Vega Engenharia 
Ambiental S.A. (“Devedoras” e “Aditamento ao Contrato Global”, respectivamente); (ii) todos e quaisquer termos 
aditivos às cédulas de crédito bancário e instrumentos fi nanceiros celebrados com os Credores; e (iii) na qualidade de 
garantidora ou interveniente anuente, todos e quaisquer documentos de garantia, pessoal ou real (incluindo fi duciária), 
acessórios a tais cédulas de crédito bancário e instrumentos fi nanceiros, em conformidade com o disposto no Aditamento ao 
Contrato Global, bem como autorizar a Companhia a celebrar qualquer outro documento necessário para implementação do 
quanto aqui disposto; e 2. ratifi cam todos os atos que já tenham sido praticados e documentos que já tenham sido 
celebrados de forma isolada pelo Sr. José Francivito Diniz que sejam relacionados ao disposto no item 1 acima. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 16.09.2019. Acionista: Solví Participações S.A. - Célia Maria Bucchianeri Francini 
Vasconcelos, Lucas Quintas Radel. JUCESP nº 104.221/20-3 em 20/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

  Revita Engenharia S.A.
CNPJ/ME 08.623.970/0001-55 - NIRE 35.300.338.952

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 30.01.2020
Data, Hora, Local: 30.01.2020, às 10h, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, Térreo, Sala 1, Jaguaré, 
São Paulo/SP.  Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Secretário: 
Lucas Quintas Radel. Deliberação aprovada: Deliberaram pelo encerramento das atividades da fi lial em Pelotas/
RS, CNPJ/ME 08.623.970/0009-02, JUCISRS/NIRE 43.901.448.481, constituída por Ata de RCA, de 07/12/2009, JUCESP 
481.412/09-8, de 30/12/2009, e JUCISRS 10/036053-0, de 28/01/2010, fi cando a Diretoria autorizada a fi rmar todos os 
instrumentos contratuais para formalização do encerramento aprovado e tomar as providências necessárias visando 
ao integral cumprimento da presente deliberação. Encerramento: Nada mais.  São Paulo, 30.01.2020. Acionistas: 
SOLVÍ PARTICIPAÇÕES S.A., por Celso Pedroso e Patrícia Bicudo Barbosa; e SERVY PARTICIPAÇÕES S.A., por Lucas Quintas Radel e 
Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. JUCESP nº 95.512/20-2 em 20.02.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cyma 01
Empreendimentos Imobiliários S.A. 

CNPJ/ME nº 18.938.219/0001-00 - NIRE: 35.300.510.852
Ata de Assembleia Geral Extraordinária

de 27.11.2019, às 11 horas
CERTIDÃO: Certifico o registro na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico - JUCESP sob nº 122.997/20-7 em 
04/03/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PROC: 0007830-32.2019.8.26.0008. O Dr. Luis Fernando Nardelli, Juíz da 3ª Vara Cível - Foro Regional VIII
Tatuapé - SP. Faz Saber a Maria de Lourdes Ribeiro, CNPJ/ nº 986.439.408-87, que AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ação de Monitória (Cédula de Crédito Bancário) em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias úteis supra, pague o débito de R$ 39.474,00(10/2019), a ser atualizado,
sob pena de multa de 10%, além de honorários advocatícios, também de 10% (art. 523, § 1º, do CPC), bem
como penhora e avaliação de bens. Afixado e Publique-se na forma da lei. J – 09 e 10/03

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1092122-84.2015.8.26.0100 (USUC 1157) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da
1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Claudiner Christofaro e Maria
Célia Christofaro ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado
na Rua Agostinho Gomes, nºs 974, 976 e 978 18º Subdistrito Ipiranga - São Paulo SP, com área de 208,13
m², contribuintes nºs 040.025.0003-9 e 040.025.0002-0, 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. J – 09 e 10/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0023989-53.2019.8.26.0007 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Q.L. Santos Produções 

NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1017685-89.2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. Faz Saber 
a Lourinaldo Luciano Silva, RG 27.358.199 e CPF 163.142.688-50 e Lourinaldo Luciano Silva-ME, CNPJ 01.476.737/0001-48, 
na pessoa se seu representante legal, que Vanor Barreiros, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para 
cobrança de R$ 150.637,10 (junho/2019), referente a verba do contrato de honorários advocatícios. Estando a executada em 
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias, embargue 
ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, 
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão 

 
nº 0005427-64.2017.8.26.0007, em trâmite perante a 5ª Vara Cível do Foro Regional de Itaquera, até o limite do crédito de 
R$ 150.637,10 (junho/2019), presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0088229-63.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) Anderson de Araujo dos Santos, CPF 013.241.855-03, e José Lino dos Santos, CPF 068.372.715-04, que 

Sírio Libanês. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada 

edital, pague a quantia de R$ 171.001,81, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 

nesta cidade de São Paulo, aos 20 de janeiro de 2020                              B 06 e 07/03

Edital de Citação - Este Juízo FAZ SABER a Lucas Guimaraes Camargo Mansur, E outros(as), domiciliado
em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de Cobrança por Edifício Ma Griffe, e Thelma Zarzur,
alegando em síntese ser credora do réu em relação a cotas condominiais . Encontrando-se a parte ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente contestação,
sob pena de revelia. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado
na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. J - 06 e 07/03

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL-PRAZO DE 30DIAS.PROCESSO Nº1004654-74.2019.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara da Família e Sucessões, do Foro Regional XV-Butantã,Estado de São Paulo,Dr(a).Paula Lopes Gomes,na forma 
da Lei,etc.FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração do Regime de Bens movida por 
Renata Araújo Ferreira Nascimento Manoel e Alexandre Nascimento Manoel,por meio da qual os requerentes indicados intentam 
alterar o regime de bens do casamento.O presente edital é expedido nos termos do artigo 734,§ 1ºdo CPC, objetivando a alteração 
do regime de separação completa de bens para o regime de comunhão universal de bens. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de fevereiro de 2020.      [5,6] 
 
Citação.Prazo 20dias.Proc.1008719-57.2019.8.26.0011.O Dr. Felipe Albertini Nani Viaro, Juiz de Direito da 26ª Vara Cível Central/SP. Faz saber 
a Wordpress Serviços de Imprensa SC Ltda CNPJ 78.371.598/0001-12, que Augusto Prado Correia Figueiredo ajuizou ação comum, 
objetivando seja julgada procedente, para que a parte ré forneça todos os elementos suficientes à identificação dos responsáveis pelas páginas 
elencadas nos autos (em estado de relativo anonimato), tais como IP, data e hora de acesso e porta lógica de origem, endereço, nomes, todas 
as informações que foram disponibilizadas, sob pena de multa diária a ser estipulada por este juízo, condenado o réu ao pagamento das custas 
e despesas processuais, e honorários advocatícios. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do 
prazo supra, contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de janeiro de 2020.                                                  [5,6] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO, PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 1040199-48.2017.8.26.0100 A MM. Juiza de Direito da  
44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Anna Paula Dias da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO do executado a THIAGO AUGUSTO TESSER, 
brasileiro, divorciado, publicitário que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa-se a Execução de Título Extrajudicial, 
que lhe move Olga Parmesan César. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua 
INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre os direitos que o mesmo possui sobre o bem imóvel de Matrícula  
nº 93.908 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo-SP (Apartamento nº 43, 4º andar do Edifício Modular Sigma, 
Bloco II, situado na Rua Caiubi, 321, no 19º Subdistrito - Perdizes, com área total de 142,999m², correspondendo-lhe a 
fração ideal de 1,850% no terreno), 
deste intimado de seu inteiro teor para, se o caso, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se a contagem 
após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém 
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC.  
Nº 1032156-69.2017.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes, Estado de 
São Paulo, Dr(a). SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO move uma ação de Desapropriação contra Jucilene Albuquerque de Souza (CPF 113.941.408-94) e 
Rogerio Marcelo Zilotti de Souza (CPF 162.871.558-84), objetivando a área de 220,49m², concernente à totalidade do imóvel situado na Rua Augusto 
José Pereira, nº 259, Jardim Maristela, São Paulo/SP, contribuinte nº 107.216.0042-4. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a 

NADA MAIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0161207-82.2012.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito 
da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Arnaldo Leitao Rigotto, CPF n.º 357.964.808-04, usufrutuário de imóvel, que nos 
autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, requerida pelo Banco Daycoval S/A contra Companhia Paulistana 
de Alimentos e Geraldo Pupin Filho, procedeu-se à penhora da parte cabente à Geraldo Pupin Filho no imóvel objeto 
da matrícula nº 23.628 do CRI da Comarca de Batatais/SP, correspondente a 16,67% do domínio útil. Em virtude de 
não ter sido o usufrutuário localizado para a intimação pessoal, foi determinada a intimação da penhora por edital. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013441-95.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a Maria da Paz Alves de Araújo, CPF 799.309.563-87, que New Company Empreendimentos e Participações, 

de 30 dias, compareçam no escritório dos advogados subscritores da presente, no endereço da Rua Cônego Januário, 324, 

do Contrato de Compromisso de Venda e Compra do imóvel situado no loteamento Jardim Leblon, Jacareí/SP, correspondente 

não o fazendo, constituir-se em mora. Estando a requerida em lugar ignorado, expediu-se o presente, com o prazo de 20 dias 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS,COM PRAZO DE 10(DEZ)DIAS,expedido nos autos do 
PROC.Nº1073109-07.2019.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda 
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Kenichi Koyama, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS 
INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO move uma Desapropriação por Utilidade 
Pública / DL 3.365/1941 contra Maria do Carmo Azeredo, objetivando o imóvel situado na rua Bacurizinho, nº 152, Jardim Brasil, 
São Paulo/SP, CEP 02227-070, contribuinte nº 066.147.0001-

tado de 09.05.07. Para o 
levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da 
publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de janeiro de 2020.                                         [06,09] 
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EDITAL DE CITAÇÃO: PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1091223-81.2018.8.26.0100. O Dr. Marcos
Roberto de Souza Bernicchi, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Capital – SP, na forma da lei. FAZ SABER
a WAHAN NICHAN KRIDIAN, inscrito no CPF/MF sob o n. 045.748.778-04 que COMUNIDADE RELIGIOSA
JOÃO XXIII lhe ajuizou ação de Rescisão Contratual, tendo por objeto o denominado Contrato de Concessão
Onerosa de Uso do Jazigo 1799, quadra XVI/7, contrato nº 19.735. Em razão de o réu não ter cumprido uma
de suas obrigações contratuais - consistente no pagamento das taxas de manutenção e administração do
Cemitério Morumby – a Autora pede a rescisão do citado contrato. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a expedição do presente edital. Assim fico o Réu citado, da propositura da presente ação,
bem como advertido de que terá o prazo de 15 dias para, em querendo, apresentar defesa. Diante do disposto
no artigo 257, parágrafo único, do CPC, decorrido o prazo de 20 dias supra, inicia-se o prazo de 15 dias para
contestar o feito. Em caso de inércia do Réu, isto é, não sendo contestada a ação (revelia), ser-lhe-á nomeado
curador especial. Será este edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 03/12/19. 07 e 10/03

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1039250-30.2017.8.26.0001 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro Requerente: Wilson Veronez Ribeiro Junior e
outro Requerido: Denise Araujo Garcia da Silva e outros EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1039250-30.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional
I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a ARAUJO E GARCIA IMOBILIÁRIA LTDA (CNPJ n. 11.301.589/0001-84) que WILSON VERONEZ
RIBEIRO JUNIOR e TACIANA MARIA DA COSTA VERONEZ lhes ajuizaram uma AÇÃO DE COBRANÇA,
para receber a quantia de R$ 7.596,10, referente aos débitos dos aluguéis e respectivos encargos locatícios
do IMÓVEL situado na Rua Cândido Figueiredo, n. 207, casa 1. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias
supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada 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 26 de fevereiro de 2020. 07 e 10/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1042796-95.2014.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio
Salvetti D’Angelo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AUTO POSTO MEC LTDA, CNPJ 04.165.234/
0001-40, que Ipiranga Produtos de Petróleo, ajuizou ação de Procedimento Comum Cível, objetivando o
recebimento de R$ 24.612,00 (Setembro/2014), representada pela nota fiscal nº 000.860.625 no valor de R$
24.612,00, recebida em 14/07/2014. 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 13 de fevereiro de
2020. 07 e 10/03

EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021456-41.2018.8.26.0007 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciane
Cristina Silva Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIANGELA DA SILVA REIS, Brasileiro, RG
21.803.538-X, CPF 113.169.898-36, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte
de Q 7 Auto Peças Ltda. Me, alegando em síntese: objetivando o recebimento de R$ 13.307,02 (outubro/2018),
referente ao financiamento de R$ 7.600,00, na compra do veículo Meriva 1.8 MPFI JOY 8V 5P, placa ECT-
5297, ano/modelo 08/08, cor branco. 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 17 de fevereiro de
2020. 07 e 10/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009227-72.2015.8.26.0001 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Anderson
Suzuki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DEBORA ALVES DE SALLES SANTOS, CPF 135.512.868-
41, que Luiz Roberto Lovato CPF: 184.186.948-14 e Victor Lovato CPF: 289.396.138-05 ajuizaram Ação de
Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 11.547,05 (Abril/2015), referente a 04
cheques devolvidos sem provisão de fundos no valor total de R$ 4.107,73 e R$ 5.406,00 correspondentes aos
créditos recebidos de locatários sem o devido repasse aos locadores, ora requerentes. Estando a requerida
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob
pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, a requerida será
considerada 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 23 de janeiro de
2020. 07 e 10/03

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1005657-43.2013.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Locação de Imóvel Requerente: Neuza Maria Scattolini Requerido: Luiz Miguel Livramento
Tineu de Melo 9ª Vara Cível da Capital/ SP 9º Ofício Cível Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n°
1005657-43.2013.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Galvão Medina, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Capital/SP,
Faz Saber a LUIZ MIGUEL LIVRAMENTO TINEU DE MELO (RG n.º 43.906.622-0 e CPF/MF n.º 340.196.368-
69) que NEUZA MARIA SCATTOLINI, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, para receber a quantia de
R$ 6.413,33, referente ao não pagamento das hospedagem do apartamento n.º 406 do Edifício Moema Duplex
Life, situado na Alameda dos Arapanés, n.º 1.142 Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste
o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 21.10.2019. 07 e 10/03

UNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 12ª VARA CÍVEL aça João Mendes s/nº -
8º andar - salas nº 805/807 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171.6121 - São
Paulo-SP - E-mail: sp12cv@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento ao Público:
das 12h30min às19h00min - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo
nº 0079707-47.2019.8.26.0100. O  MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. DANIEL SERPENTINO, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) PENTAFLEX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
LTDA . ,  nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  apresentado por
CONDOMÍNIO GARAGEM CENTRAL RIACHUELO, que, por se encontrar em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a(s) respectiva(s) INTIMAÇÃO(ÕES)
por EDITAL para que em 15 dias, a fluir após o prazo deste edital, EFETUE(M)
o PAGAMENTO do DÉBITO atualizado no valor de R$48.316,33 (outubro/2019),
acrescido de custas, se houver, SOB PENA de MULTA de 10% sobre o valor do
débito, e também honorários advocatícios. Ciente(s), ainda, que nos termos do
artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o(a)(s)executado(a)(s),
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente(m), nos própriosautos,
a(s) respectiva(s) IMPUGNAÇÃO (ões). Não sendo a(s) impugnação(ões)
apresentada(s), em prol do(a)(s) executado(a)(s) 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 13 de fevereiro de 2020.

Jornal
ODIASP
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Mitsubishi Motors abre a
temporada 2020 de ralis em Curitiba
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Provas do Motorsports percorrerão até 150 km de distância
por etapa

No próximo dia 21 de março
será dada a largada para a tempo-
rada 2020 dos ralis da Mitsubishi
Motors, com a realização da pri-
meira etapa do Mitsubishi Motors-
ports – maior evento monomarca
do gênero na América Latina – que
acontecerá em Curitiba (PR).

Ao todo, a marca promoverá
20 eventos ao longo deste ano
somando as etapas das categori-
as Mitsubishi Motorsports, Mit-
subishi Outdoor e Mitsubishi
Cup. A temporada 2020 termina
no dia 7 de novembro com a eta-
pa promovida no Autódromo
Velo Città, em Mogi Guaçu (SP).

“A experiência de disputar
um rali é sempre inesquecível, e
o calendário deste ano oferece-
rá destinos belíssimos. Será pura
diversão para os nossos apaixo-
nados competidores presentes
nas três competições”, pontua
Fernando Julianelli, diretor de
marketing da Mitsubishi Motors.

Assista e entenda o que é o
Mitsubishi Motorsports: ht-
tps://youtu.be/MkIjEQSqjgk

Tanto o Mitsubishi Motors-
ports, quanto o Mistubishi Ou-
tdoor e a Mitsubishi Cup são
competições que buscam ofere-
cer uma experiência inesquecí-
vel a bordo dos modelos da mar-
ca japonesa, por meio de provas
voltadas a todos os tipos de pú-

blicos, desde aqueles que não
têm nenhuma experiência em
condução fora de estrada, até os
pilotos profissionais de rali, que
competem em alto nível.

No caso do Mitsubishi Mo-
torsports os participantes não
precisam ter experiência nem
mesmo carros preparados.
Cada dupla †formada por pilo-
to e navegador †faz um trajeto
pré-definido pela organização,
respeitando o tempo e a velo-
cidade estipulados na planilha
de cada etapa.

Podem participar modelos
Mitsubishi com tração 4x4 das
linhas ASX, Eclipse Cross, L200,
Outlander e Pajero. As inscrições
são gratuitas e cada veículo doa
uma cesta básica e seis produtos
de higiene pessoal destinados a
instituições assistenciais da cada
região que recebe os ralis.

O Mitsubishi Motorsports é
composto por 4 categorias que
variam de acordo com a habilida-
de do participante: Turismo Light,
para iniciantes, e Turismo, Gradu-
ado e Master, em ordem de expe-
riência. Todas percorrem entre
140 km e 150 km em cada etapa.

Além de piloto e do navega-
dor, podem ir no carro acompa-
nhantes de no mínimo 8 anos de
idade. As duplas mais regulares per-
dem menos pontos e competem
pelo pódio †a cada etapa os melho-

res são premiados com troféus.
“A região de Curitiba é ri-

quíssima em opções de trilha.
Neste ano iremos para o norte da
cidade, passando por Campina
Grande do Sul e Bocaiúva do Sul,
onde há muitas estradas sinuosas,
cascalho e um visual maravilho-
so com araucárias. Sempre tem
algum rio margeando, às vezes
até cruzando a estrada! Então não
faltarão belas paisagens no rotei-
ro”, garante Lourival Roldan, di-
retor da prova.

“Aos participantes veteranos,
uma boa notícia: vamos elevar o
nível de dificuldade de forma a
estimular que os competidores
que subiram de categoria encon-
trem desafios ainda maiores. Em
resumo, teremos um campeona-
to recheado de dificuldades téc-
nicas que serão gradualmente

aumentadas. Aproveitem esse
belo visual da prova de Curitiba
para começar a temporada com
o pé direito! Teremos muitas
emoções em 2020”, comple-
menta Roldan.

As inscrições para a etapa de Cu-
ritiba começam no dia 10 de março
no site www.mundomit.com.br/ralis/.

Mitsubishi Outdoor
O Mitsubishi Outdoor fará

em 2020 sua 17ª temporada. Se-
rão quatro etapas da competição,
realizada no estilo “corrida de
aventura”, que desafia seus par-
ticipantes acumularem pontos ao
chegar aos Postos de Controle
(PCs). Para tal, eles devem com-
binar uma série de habilidades
como navegação por mapa, dire-
ção fora de estrada, Montain
Bike, remo, além de tarefas cul-

turais inovadoras.
Para o diretor da prova, Fer-

nando Gualberto, “a temporada
deste ano terá muitas experiên-
cias especiais, todas baseadas em
mapas inéditos produzidos ex-
clusivamente para o evento nos
formatos impresso e digital. Os
celulares dos participantes tam-
bém poderão ser utilizados para
pontuar pela primeira vez, com
uma novidade muito bacana: será
possível ver diretamente no App
da competição a passagem pelos
PCs e a contagem de Dots, inclu-
sive em modo off-line”.

“Esse feedback mudará bas-
tante a experiência, pois as equi-
pes poderão confirmar a passa-
gem pelos PCs mesmo que suas
bandeiras não sejam avistadas.
Para participar da modalidade, os
únicos itens exigidos †além de
um Mitsubishi 4x4 e de muita ale-
gria †são smartphones ativos e
dedicados”, completa Gualberto.

Cada equipe pode contar com
um carro e até cinco participan-
tes, sem limite de idade. Há vari-
ados desafios, como escalada,
canoagem, trekking, mountain
bike, cavalgada e até oficinas de
artesanato, fotografia e culinária.

Mitsubishi Cup
A modalidade mais rápida dos

ralis Mitsubishi terá 7 etapas
ao longo de 2020 e exige ha-
bilidade. O campeonato é or-
ganizado pela Spinelli Racing,
que tem o pentacampeão do
Rally dos Sertões, Guilherme
Spinell i ,  como diretor.  Os
competidores podem esperar
por provas bastante técnicas,
desafiadoras e recheadas de
emoção.

A Mitsubishi Cup reúne seis
categorias: L200 Triton Sport R,
ASX RS Master, ASX RS, L200
Triton ER Master, L200 Triton
ER e L200 Triton Sport RS.

“Temos mais um grande de-
safio para 2020: seguir criando
novidades. Nossa estratégia será
oferecer aos participantes e pa-
trocinadores uma temporada ain-
da melhor que a de 2019. Esta-
mos trabalhando nisso desde o
fim do ano passado, buscando
inovações, parceiros e melhori-
as. Seguimos empenhados e ani-
mados! Acredito que vamos sur-
preender a todos”, ressalta Gui-
ga Spinelli.

A temporada 2020 dos ralis
Mitsubishi Motors terá patrocí-
nio de: Lubrax-Petronas,
W.Truffi Blindados, Axalta, Ban-
co Itaú, Pirelli, Harman-JBL,
Mit Consórcio, Pilkington, Cisa
Trading e Mit Seguros.
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A World Athletics, a ex-Fe-
deração Internacional de Atle-
tismo, anunciou na sexta-feira
o adiamento do Campeonato
Mundial de Meia Maratona,
que estava previsto para o dia
29 de março, em Gdynia, na
Polônia. O motivo é a atual in-
certeza criada pela dissemina-
ção internacional de novo co-
ronavírus.

A World Athletics acatou a
decisão conjunta entre o Co-
mitê Organizador Gdynia-
2020, Prefeitura de Gdynia e
do Governo do estado da Po-
merânea, após analisarem as re-
comendações do Serviço de
Inspeção Sanitária de Gdynia.

A competição deverá ser
disputada no dia 17 de outubro,
ainda em Gdynia, se as condi-
ções internacionais permiti-
rem. A prova tinha cerca de
25.000 inscritos.

“A atual situação compro-
meteria seriamente o evento
neste momento, já que muitos
países estão restringindo as vi-
agens internacionais, invocan-
do quarentenas e aconselhando
cidadãos e organizadores a evi-
tar reuniões de massa”, diz a
nota da WA. “Primeiro e acima
de tudo, tivemos que conside-
rar a saúde e o bem-estar de nos-
sos atletas, oficiais e especta-
dores ao tomar essa decisão.”

Mundial de Meia
Maratona de

 Gdynia é adiado
A competição prevista para o dia 29 de março na Polônia
deverá ser disputada dia 7 de outubro, se as condições
internacionais de disseminação do coronavírus permiti-
rem. O Brasil teria cinco atletas no evento

Ederson Pereira, ouro no Pan de Lima

O conselho da equipe mé-
dica da WA, que está em con-
tato com a Organização Mun-
dial de Saúde, é que a dissemi-
nação do coronavírus é preo-
cupante em muitos países e to-
das as principais reuniões de-
vem ser revisadas.

O Brasil participaria com
uma equipe de cinco atletas,
convocados pela CBAt: Eder-
son Vilela Pereira (Pinheiros),
Daniel Ferreira do Nascimen-
to (ABDA) e Paulo Roberto de
Paula (SPFC/Kiatleta), no
masculino, Valdilene dos San-
tos Silva e Andreia Aparecida
Hessel (ambas do Pinheiros),
no feminino.

Em relação aos convoca-
dos para a competição, o as-
sunto será submetido ao Con-
selho Técnico da CBAt, que
deliberará sobre a manutenção
ou não dos convocados ou se
novos critérios de convocação
entrarão em vigor.

Antes do Mundial de Meia
Maratona, a World Atlhetics já
havia adiado para o ano que
vem o Campeonato Mundial
Indoor de Atletismo, que seria
disputado de 13 a 15 de mar-
ço, em Nanjing, na China, pelo
mesmo motivo.

A Caixa é a Patrocinadora
Oficial do Atletismo Brasilei-
ro.
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Gustavo Frigotto renova com a RKL
Competições e estará no grid da Stock Light

Gustavo Frigotto e RKL Competições

Faltando menos de um mês
para o inicio da temporada 2020
da Stock Light, a equipe RKL
Competições e o piloto Gustavo
Frigotto firmaram por mais um
ano a parceira que agora se es-
tende para a quinta temporada

seguida. Gustavo, que na tempo-
rada 2019 esteve na vice lideran-
ça por quase todo o ano, fechou
o ano na quarta posição. 

O piloto é formado em His-
tória pela Universidade do Tuiu-
ti, no Paraná, e divide as pistas

com palestras onde fala sobre a
história do automobilismo. Des-
de o inicio de sua carreira no au-
tomobilismo, principalmente
dentro da Stock Light, Frigotto
tem o patrocinio da Água da Ser-
ra. A indústria de bebidas catari-
nense apoia o piloto dentro e fora
das pistas e estará novamente
com o piloto nesta temporada. 

“O entrosamento da equipe é
muito bom. Nós já estamos jun-
tos a algum tempo e isso faz da
sinergia do time um lugar melhor
para se trabalhar. Nós já disputa-
mos títulos, e crescemos muito
durante esses anos competindo
juntos. Enfim, eu tenho certeza
que será um ano de muitas con-
quistas e mais evolução,” co-
mentou Frigotto.

Frigotto e a equipe comanda-
da por Edson Ricarte também
tem no time Alexandre Cunha,
engenheiro responsável pelo car-
ro de numero #86. Cunha, men-

cionou o quão importante é es-
tar bem na Stock Light para pilo-
tos, assim como Gustavo, que
tem a intenção de subir de ca-
tegoria nas próximas tempora-
das. “O Gustavo renovou mais
um ano, mas de fato, a inten-
ção dele é subir para a catego-
ria principal. Nos últimos dois
anos ele bateu na trave no cam-
peonato, detalhes que nesse
ano queremos e já podemos fa-
zer diferente e melhor,”disse o
engenheiro. 

A Stock Light tem o calendá-
rio para essa temporada com 8
corridas, sendo 7 de rodadas du-
pla e uma rodada única. 

29 de março - Goiânia/ GO;
12 de abril - Velopark/ RS; 17 de
maio - Londrina/ PR; 28 de ju-
nho - Velocittà/ SP; 23 de agos-
to - Interlagos/ SP; 13 de setem-
bro - Londrina/ PR; 22 de no-
vembro - Goiânia/ GO; 13 de
dezembro - Interlagos/ SP.
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Mundial de Motovelocidade
 abre temporada no Catar

MaMaMaMaMavvvvvericericericericerickkkkk Viñales

Jarcio Baldi

Como era de se esperar, a cri-
se mundial do “corona vírus” in-
terferiu também no Mundial de
Motovelocidade. Nesse final de
semana terá início a temporada
2020 no Catar, mas apenas as
categorias Moto2 e Moto3 par-
ticiparão da etapa. A categoria
Motogp foi cancelada, pois uma
grande maioria do pessoal das
equipes é de nacionalidade itali-
ana e teriam que passar por um
período de quarentena ao entrar
naquele país. As outras duas ca-
tegorias já estavam em Doha re-
alizando testes de pré- tempora-
da, por isso disputarão a prova
normalmente. A etapa seguinte,
que seria na Tailândia, também
foi adiada. A abertura da tempo-
rada da categoria Motogp acon-
tecerá em Austin, nos EUA. As
equipes Ducati e Aprilia estão
com dificuldade de enviar alguns
integrantes da equipe a Doha para
ajudar no envio de seus equipa-
mentos aos EUA. Após os testes
de inverno naquele circuito em
28 de fevereiro último, essas
equipes deixaram suas motos e
equipamentos no circuito.

A temporada desse ano pro-
mete ser bem disputada. Nos tes-
tes de inverno a diferença de tem-
po entre as fábricas participantes
da categoria principal foi de ape-
nas 0,7 segundos, mostrando um

grande equilíbrio. Equipes como a
KTM e Aprilia tiveram uma gran-
de evolução, com essa última apre-
sentando uma moto totalmente
nova. Maverick Viñales finalizou
os testes como forte candidato à
disputa pelo título, mostrando a
evolução da Yamaha. Fabio Quar-
tararo, que será seu companheiro
na equipe oficial em 2021, mostrou
que está ávido pela sua primeira
vitória na categoria. Apesar de ain-
da estar numa equipe satélite, seu
equipamento é o mesmo da equi-
pe oficial.

A novidade do período de fé-
rias foi a contratação de Jorge
Lorenzo como piloto de testes
na Yamaha. O piloto havia rescin-
dido contrato com a Honda no
final da temporada passada, anun-
ciando sua aposentadoria, mas
resolveu voltar atrás. Lorenzo
afirmou que pilotar é o que mais

gosta, principalmente sem a pres-
são de bons resultados que exis-
te sobre os pilotos aos finais de
semana de provas. A não exis-
tência dessa pressão, dos trei-
namentos estafantes e dietas
especiais, fez com que o piloto
mudasse de ideia com relação à
aposentadoria. A equipe já
anunciou que Lorenzo terá o
passaporte (“wildecard”) para
disputar a prova na Catalunha,
Espanha, em 8 de junho próxi-
mo. A Honda, que priorizou a
potência dos seus motores, pa-
rece estar atrasada em relação
aos ajustes da moto. Marc Mar-
quez se recupera de uma cirur-
gia no ombro e os demais pilo-
tos da marca japonesa não con-
seguiram bons tempos nos tes-
tes de inverno. Valentino Ros-
si aguardará as primeiras provas
para saber se continuará na Mo-

togp ou se aposentará, já que
Quartararo ocupará seu lugar na
equipe oficial em 2021. Especula-
se que poderá acontecer uma
equipe satélite com ele e Loren-
zo. Improvável, mas especula-
ções fazem parte desse jogo! O
italiano disse que está preocupa-
do com o consumo de pneus de
sua Yamaha. É mesmo problema
enfrentado no ano passado, onde
a equipe tirava potência do mo-
tor para preservar os pneus du-
rante as provas, perdendo de 5 a
10 km/h nas retas em relação às
rivais. A Ducati ,  com seu
“mago” Gigi Dal’Ligna, inova
mais uma vez utilizando o dis-
posi t ivo denominado “ho-
leshot” também nas saídas de
curva. A função é travar o
amortecedor traseiro para que
não afunde, mantendo a roda
dianteira firmemente aderida
no solo não perdendo veloci-
dade na reta. Na equipe Apri-
lia, a nota triste é que o pilo-
to Andrea Ianone foi pego no
exame antidoping ficando afas-
tado das competições. A equipe
italiana ainda luta para ter o pilo-
to ainda nessa temporada.

Para nós, brasileiros, ainda
não está definido quem transmi-
tirá as provas da temporada, já
que a SporTV da Rede Globo,
não renovou com a Dorna, agên-
cia responsável pelos direitos de
transmissão do Mundial.

Competições começam no próximo dia 21, com primeira etapa do Mitsubishi Motorsports, maior rali monomarca da América Latina, que completa 26 anos
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Importados

Nova Ram 2500 já esta disponível
Importada oficialmente, a picape mais

desejada por clientes de caminhonetes do
universo rural brasileiro evoluiu em muitos
aspectos, como tecnologia, design, mecâni-
ca, segurança, conforto e praticidade. Dis-
ponível em versão única, Laramie, a Nova
Ram 2500 está disponível nas 45 concessio-
nárias da rede Ram no Brasil pelo preço su-
gerido de R$ 289.900.

O design da Nova Ram 2500 foi refor-
mulado por completo, como prova a longa lista
de novos elementos: capô com vincos mais
destacados, mais “musculoso”, rodas, grade
dianteira, conjuntos óticos com LED na fren-
te e atrás, para-choques, para-lamas e arcos
de roda, emblemas, espelhos retrovisores,
tampa traseira, rodas e antena – agora de
teto, do tipo barbatana.

A imponente dianteira ganhou em harmo-
nia e refinamento, com maior integração ao para-
choque. Na traseira, a inscrição “RAM” salta
aos olhos, substituindo o símbolo da cabeça do
carneiro, que continua sendo aplicado nas ro-
das e em vários pontos da cabine.

A Nova Ram 2500 estreia no Brasil o
Uconnect 4C 12 NAV, intuitivo sistema mul-
timídia da FCA, que inclui a maior tela entre
as picapes no mercado nacional, com 12 po-
legadas. O monitor pode ter a imagem dividi-
da em dois, para a realização de operações
diferentes, a exemplo dos comandos do ar-
condicionado e o navegador GPS integrado.
A central aceita pareamento com aparelhos
compatíveis com Android Auto e Apple Car-
Play. O conjunto de áudio da Alpine, com nove
alto-falantes e um subwoofer, inova no seg-
mento ao trazer sistema de cancelamento
ativo de ruídos externos, similar ao encontra-
do nos fones de ouvidos mais sofisticados.

Na tela do Uconnect 4C 12 NAV é pos-
sível ainda acessar as câmeras 360° e da ca-

çamba. A primeira forma uma visão aérea
da picape, a partir das imagens de quatro câ-
meras espalhadas pelo veículo: uma na gra-
de frontal, outras duas nos braços dos retro-
visores e uma na maçaneta da tampa da ca-
çamba. Dessa forma, o motorista tem ótima
noção espacial, algo fundamental para um
veículo com 6,06 m de comprimento e 2,12 m
de largura. Por sua vez, a câmera da caçam-
ba fica na altura da terceira luz de freio, per-
mitindo o monitoramento da carga ou de um
reboque. Pode-se até aumentar a imagem
com zoom, assim como na câmera da tampa
da caçamba.

Em relação à segurança, a Nova Ram
2500 Laramie vai muito além de itens como
os seis airbags e os controles de tração, esta-
bilidade e de mitigação de rolagem da carro-
ceria. Agora tem alerta de tráfego traseiro
cruzado, que avisa ao motorista, por meio de
sinais sonoros, sobre a movimentação de ve-
ículos passando por trás do veículo.

Outra novidade são os detectores de pon-
tos cegos, que funcionam com alertas visuais
nos espelhos retrovisores, que foram redese-
nhados, contando com braços mais longos,
possibilitando serem colocados na vertical,
além da tradicional posição horizontal, situa-
ção útil quando se está rebocando. Cada re-
trovisor lateral tem dois espelhos com ajus-
tes elétricos independentes, sendo que o me-
nor oferece maior campo de visão. E para
iluminar o chão ao redor do veículo, há ainda
uma luz de cortesia embaixo dos braços dos
espelhos, que são rebatíveis eletricamente.

Maior poderio com refinamento
O motor com seis cilindros em linha tur-

bo diesel da Cummins de 6,7 litros foi ampla-
mente revisto, e está 28 kg mais leve.nCom
isso, essa verdadeira usina de força oferece
respostas mais ágeis e refinadas, além de

entregar mais 35 cv de potência e 6,7 kgfm
de torque do que antes, totalizando 365 cv e
110,7 kgfm.

A eficiência energética da Nova Ram
2500 Laramie também foi aprimorada, com
o emprego de aletas ativas logo atrás da gra-
de dianteira. Elas abrem e fecham automati-
camente para controlar o fluxo de ar para o
motor, reduzindo o arrasto aerodinâmico quan-
do possível e assim, contribuindo para menor
consumo de combustível.

Com alavanca na coluna de direção, o
câmbio automático de 6 marchas foi otimiza-
do para oferecer trocas mais suaves e bai-
xos níveis de ruído, vibração e aspereza. A
tração é selecionada eletronicamente no pa-
inel, pelas posições 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida,
e o diferencial traseiro é antideslizante.

O revestimento interno de couro mostra
refinamento, com partes perfuradas e de-
talhes em alcântara. São novos volan-
te e quadro de instrumentos, que in-
clui uma tela de TFT de 7 polegadas
colorida e configurável. A posição ideal
de dirigir é facilmente encontrada não
só por conta dos bancos dianteiros com
regulagens elétricas em dez direções
(oito para assento e encosto e dois para
apoio lombar). O ajuste elétrico  dos pe-
dais de acelerador e freio ajudam na ergono-
mia. Até para abrir e fechar a janela que se-
para a cabine da caçamba, há um comando
elétrico.

Entre as verdadeiras poltronas da frente
da Nova 2500, foi aplicado um novo console
central,  que permite guardar até um laptop de

15 polegadas, e tem uma área pensada para
abrigar até três celulares ou um tablete, dois
porta-copos móveis, com três posições, toma-
da 110 volts e cinco portas USB, sendo duas
de carregamento rápido (tipo C). Ali também
está o leitor de CD e DVD.

No banco de trás há amplitude de sobra
para três adultos, saídas de ar-condicionado,
tomada 110 volts e quatro portas USB, sendo
duas do tipo C. No assoalho, há duas gavetas
impermeáveis e removíveis sob os espessos e
robustos tapetes de borracha. E o banco bipar-
tido (60/40) pode ter os assentos levantados,
revelando um exclusivo porta-objetos, cujas tam-
pas podem ser desdobradas, para montar uma
plataforma interna de carga.

Até a caçamba da Nova Ram 2500 La-
ramie surpreende, com os compartimentos
RamBox, que ocupam as bordas laterais.
Cada um deles tem capacidade de 102 litros,
sendo que a da esquerda ganhou uma toma-
da 110 volts com inversor de 400 watts, per-
mitindo ligar uma ferramenta diretamente no
veículo, com o motor funcionando.

A rigidez do chassi aumentou significati-
vamente, com redução geral de peso do veí-
culo. As suspensões também foram aprimo-
radas, assim como os freios a disco nas qua-
tro rodas, com novos componentes como pin-
ças e cilindro-mestre. As molas helicoidais
agora são progressivas, buchas e eixos são
novos, a exemplo do braço cruzado de duas
peças que reforça o quadro dianteiro.

Há duas novas cores para a carroceria,
a perolizada Azul Patriot e a metálica Mar-
rom Walnut, que se somam à solida Verme-
lho Flame, às metálicas Prata Billet, Granito
Crystal e às perolizadas Branco Pérola e Pre-
to Diamond. E além do tradicional preto, o
revestimento interno pode ter a combinação
de marrom com bege.

Novo Macan GTS
desembarca no Brasil

O Macan GTS, versão esportiva do SUV
compacto da Porsche, começa a ser vendido
no Brasil com preço público sugerido de R$
495.000. Detalhes externos em preto e chas-
si rebaixado em 15 milímetros dão ao Macan
GTS uma personalidade única, com compor-
tamento dinâmico superior e visual elegante-
mente agressivo, condizente com o alto de-
sempenho proporcionado pelo motor V6 bi-
turbo de 2,9 litros.

O motor do Macan GTS, com 2.894 cm³,
gera 280 kW (380 cv) - um aumento de 15
kW (20 cv) em relação ao modelo da gera-
ção anterior. Combinado com a transmissão
PDK de dupla embreagem readaptada e o
pacote opcional Sport Chrono, o Macan GTS
pode acelerar de 0 a 100 km/h em 4,7 segun-
dos, três décimos de segundo mais rápido que
antes. Ele atinge velocidade máxima de 261
km/h.

Entre outros atributos, o novo membro
da família de SUVs compactos da Porsche
recebeu a designação GTS, que significa
“Gran Turismo Sport”, graças ao seu impres-
sionante dinamismo de condução. Para isso,
o sistema de controle de amortecimento Pors-
che Active Suspension Management (PASM)
foi especialmente regulado. O chassi foi re-
baixado em 15 milímetros para possibilitar
maior dinamismo lateral. A suspensão a ar
adaptativa é oferecida como opcional, com o
chassi rebaixado em mais dez milímetros.
Combinado com as rodas de série de 20 po-
legadas RS Spyder Design e os freios de fer-
ro fundido generosamente dimensionados
(360 x 36 milímetros na frente e 330 x 22
milímetros nas rodas traseiras), o novo Ma-
can GTS impressiona pela agilidade e pron-
tas respostas dignas de um verdadeiro carro-
esporte. Como opção, a desaceleração pode
ser melhorada ainda mais por meio do siste-
ma de freios Porsche Surface Coated Brake
(PSCB - Freios com Superfície Revestida)
com revestimento em carboneto de tungstê-
nio, ou do Porsche Ceramic Composite Brake
(PCCB - Freios de Composto de Cerâmica).

Acusticamente, o sistema de escapamen-
to de série especificamente adaptado ao GTS
acentua o prazer de dirigir o novo Macan
GTS. No coração da experiência sonora está
o motor V6 de 2,9 litros. A utilização do Cen-
tral Turbo Layout, com os dois turbocompres-
sores posicionados no V interno do motor,
permite reações especialmente diretas. O

torque máximo é de 520 Nm (mais 20 Nm) e
está disponível numa larga faixa de rotações,
entre 1.750 e 5.000 rpm. O modelo Macan
mais esportivo consome 10,4 km/l (9,6 litros
de combustível por 100 quilômetros, segundo
a especificação NEDC).

O novo Macan GTS também enfatiza
visualmente seu excepcional status esporti-
vo. O pacote Sport Design de série, com novo
acabamento na frente e na traseira e mar-
cantes saias laterais garantem ao carro
uma aparência bem característica. O
para-choque e toda a seção dianteira são
caracterizados por elementos pintados de
preto - um item que diferencia todos os
modelos Porsche GTS. Os faróis em LED
com o Porsche Dynamic Light System
(PDLS - Sistema Dinâmico de Ilumina-
ção) e as lanternas traseiras tridimensio-
nais com a faixa luminosa em LEDs tam-
bém são escurecidos. Os faróis em LED
podem ser pedidos opcionalmente em pre-
to juntamente com o PDLS Plus. O re-
baixamento do chassi em 15 milímetros,
as rodas RS Spyder Design de 20 pole-
gadas em preto acetinado, as pinças de
freios vermelhas e os frisos em preto com
alto brilho também ressaltam a aparên-
cia de alto desempenho do carro. A cor preta
também dá mais realce à traseira: o difusor e
as ponteiras do escapamento do sistema de

escapamento esportivo de série são pintadas
nesse tom.

Bancos esportivos exclusivos
Materiais de alta qualidade, como Alcan-

tara nos painéis centrais dos bancos, apoios
de braços do console central e painéis das
portas, assim como alumínio escovado, pos-
sibilitam ver e sentir as características espor-
tivas e elegantes do Macan GTS em seu in-
terior. O volante esportivo multifuncional com
o aro em couro suave e aletas para troca de
marchas é equipamento de série, assim como
os bancos esportivos, exclusivos do GTS, com
ajustes em oito posições e bordas laterais
acentuadas, para um apoio estável em cur-
vas rápidas. O estofamento GTS em couro
Vermelho Carmim ou Crayon, com toques
adicionais de Alcantara e detalhes coloridos,
o sistema sonoro BOSE Surround Sound e a
nova prateleira para smartfones com função
de carga indutiva estão entre as muitas op-
ções de personalização. O controle de velo-
cidade de cruzeiro (piloto automático) adap-
tativo incluindo Traffic Jam Assist (assisten-
te de engarrafamento, Park Assist (assisten-
te de estacionamento) com câmera de ré e
Surround View (vista do espaço circundan-
te), para-brisa aquecido e um ionizador são
opções que também aumentam a segurança
de conforto.

Nacionais

A CAOA Chery apresenta as mudanças
do Tiggo 5X para o modelo 2021. A novidade
inclui nova central multimídia e mudanças no
visual externo do modelo. O Tiggo 5X segue
sendo comercializado em duas versões, T e
TXS, com valor a partir de R$ 91.990 (ver-
são T).

O Novo Tiggo 5X passa a ter central
multimídia de 9" com sistemas Android Auto
e Apple Car Play, Bluetooth, controle do ar-
condicionado e das configurações das fun-
ções do veículo. A versão topo de linha, TXS,
ganhou ainda câmera 360°, trazendo mais
tecnologia, conforto e facilidade para o mo-
torista durante as manobras.

Externamente, o veículo ganhou atuali-
zações que seguem o mesmo design de ou-
tros mercados globais. Com a mudança, o
SUV passa a contar com novo design fron-
tal, com destaque para os novos faróis e nova
luz diurna de rodagem (DRL). Na parte tra-
seira, o veículo recebeu novas lanternas e
nova moldura cromada na tampa traseira.

Contando com a plataforma modular T1X
desde que começou a ser produzido no Bra-
sil, o Tiggo 5X é também um dos veículos
mais seguros de sua categoria. Essa moder-
na plataforma, além de trazer o que há de
mais avançado em tecnologias para a segu-
rança, também oferece soluções inovadoras
em design e performance.

Dentro do quesito segurança, o Tiggo5X
conta com airbag duplo frontal nas duas ver-

CAOA Chery apresenta
novo Tiggo 5X

sões (T e TXS), além de cinto de segurança
de três pontos para os cinco ocupantes, fixa-
ção para cadeirinha de criança (ISOFIX),
indicador de cinto do motorista e do passa-
geiro, indicador de pressão e temperatura dos
pneus, freio de estacionamento elétrico-ele-
trônico com sistema Auto Hold. Na versão
topo de linha há airbags de cortina e lateral
para motorista e passageiro. Controle eletrô-
nico de tração e estabilidade (ESP), freio a
disco nas quatro rodas com ABS e EBD e
suspensões independentes tipo McPherson na
dianteira e Multilink na traseira completam o
pacote.

O modelo traz um interior que proporcio-
na um ótimo bem-estar aos ocupantes. O
volante possui controles como piloto automá-
tico, funções do computador de bordo e con-
trole do multimídia. Na versão topo de linha o
banco do motorista conta com seis ajustes
elétricos mais lombar.

Entre os itens de conforto, o veículo vem
equipado com sistema keyless de partida sem
chave, direção elétrica, ar-condicionado ele-
trônico, saída de ar para os ocupantes da 2ª
fileira, câmera de ré e controle de pressão e
temperatura dos pneus, além de teto solar
panorâmico.

O modelo possui motor 1.5 litro Turbo
Flex e câmbio automático de dupla embrea-
gem de seis velocidades. A garantia é de três
anos para o veículo completo e cinco anos
para motor e câmbio.

Motos

Honda XRE 190 Special Edition ABS 2020
A versatilidade da XRE 190 ABS aliada

a um tratamento gráfico e cromático exclusi-
vo, que exalta o lado aventureiro sem preju-
dicar nada em termos de robustez, economia
e versatilidade, qualidades desde sempre as-
sociadas ao modelo.

Com estética mais elaborada, as SE agre-
gam não apenas atratividade aos modelos, mas
também ganham o status de “bom negócio”,
motos que com o passar do tempo se revelam
mais cobiçadas e, portanto, valorizadas.

Prestes a completar quatro anos no mercado
nacional, a Honda XRE 190 ABS foi alçada a
este nicho de produtos, merecendo uma edição
Special Edition, na esteira do sucesso da pioneira
das SE da família, a XRE 300 Adventure.

É exatamente a trilha desse DNA que a
XRE 190 ABS SE persegue, incorporando
às suas agressivas formas a exclusiva tonali-

dade prata fosco e grafismos contrastantes
em prata fosco e laranja, que evidenciam de
modo evidente a singularidade que se espera
de uma genuína Special Edition.

A XRE 190 ABS SE preserva totalmen-
te os aspectos técnicos do modelo do qual
deriva, reconhecido por ser adequado à di-
versos tipos de usuários e utilizações. O
“coração” do modelo é o robusto motor mo-
nocilindro arrefecido a ar, alimentado por
injeção eletrônica PGM-FI com tecnologia
FlexOne. O câmbio tem cinco velocidades
e a embreagem é do tipo multidisco em ba-
nho de óleo.

O robusto chassi tubular tipo berço semi
duplo envolve o motor em sua parte inferior,
o que favorece o uso fora de estrada. A sus-
pensão dianteira telescópica tem 180 mm de
curso e roda aro 19". Atrás, a balança de sus-

pensão oferece curso de 150 mm à roda 17".
A frenagem tem discos em ambas rodas, com
o dianteiro dotado de sistema ABS.

Guidão largo, banco em dois níveis e ba-
gageiro com alças integradas proporcionam
a devida ergonomia e controle da XRE 190
ABS SE, cuja maneabilidade é exaltada por
pequenas dimensões e peso a seco de 127
kg. Complemento indispensável é o bico fron-
tal integrado à carenagem, que engloba um
completo painel de instrumentos e o eficiente
grupo ótico dianteiro.

Disponível em toda rede de concessio-
nárias Honda, a Honda XRE 190 ABS SE
tem 3 anos de garantia sem limite de quilo-
metragem, mais sete trocas de óleo gratui-
tas. O preço público sugerido é de R$ 14.890
com base no Estado de São Paulo e não in-
clusos despesas de frete e seguro.


