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São Paulo, quinta-feira, 12 de setembro de 2019

média é 6.074 casos por
dia e representa um
aumento de 599,5%,
na comparação com 2018. No
ano passado, o período somou
205.791 notificações. Minas
Gerais é, até o momento, o
estado com o maior número
de ocorrências, com um total
de 471.165. Um ano antes, os
municípios mineiros registravam 23.290 casos.
São Paulo (437.047) aparece
em segundo lugar, sendo, ainda,
a unidade federativa em que
a incidência da doença mais
cresceu (3.712%), no intervalo
de análise. Em 2018, foram
reportados 11.465 casos. Também são destaque negativo no
balanço Goiás (108.079 casos),
Espírito Santo (59.318) e Bahia
(58.956). Atualmente, a taxa de
incidência da dengue no país é
690,4 casos a cada 100 mil habitantes. No total, 591 pacientes
com a doença morreram, neste
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O Ministério da Saúde informou ontem (11) que, de 30 de dezembro a 24 de agosto, foram registrados
1.439.471 casos de dengue em todo o país

A taxa de incidência da dengue no país é 690,
4 casos a cada 100 mil habitantes.

ano, em decorrência de complicações do quadro de saúde.
O levantamento do ministério
também reúne informações
sobre a febre chikungunya. Ao
todo, os estados já contabilizavam, até o final de agosto deste
ano, 110.627 casos, contra

76.742 do mesmo período em
2018. Segundo a pasta, o índice
de prevalência da infecção, que
também tem como transmissor
o mosquito Aedes aegypti, é
bastante inferior ao da dengue: 53,1 casos a cada 100 mil
habitantes. Como estados com

alta concentração da doença
destacam-se o Rio de Janeiro
(76.776) e o Rio Grande do
Norte (8.899).
Até o encerramento do balanço, haviam sido confirmadas laboratorialmente 57 mortes provocadas pela chikungunya. Em
âmbito nacional, a variação de
um ano para o outro foi 44,2%,
sendo que na região Norte do
país o recuo foi 32% e no Centro-Oeste, de 92,7%. O boletim
epidemiológico acompanha
também a situação do zika.
Nesse caso, somente o Centro-Oeste apresentou queda
nas transmissões (-35,4%).
De 2018 para 2019, o total de
casos de zika saltou de 6.669
para 9.813, gerando uma diferença de 47,1% e alterando a
taxa de incidência de 3,2 para
4,7 ocorrências a cada 100 mil
habitantes. Neste ano, o zika
vírus foi a causa da morte de
duas pessoas (ABr).

O autódromo italiano de Ímola, palco do
acidente que tirou a vida do tricampeão
de Fórmula 1 Ayrton Senna (1960-1994),
ganhará na semana que vem um mural em
homenagem ao piloto pintado pelo artista
brasileiro Eduardo Kobra. Terá 21 metros
de comprimento e sete de altura e ficará na
fachada do Museo Checco Costa, a poucos
metros da antiga curva Tamburello, onde
Senna bateu sua Williams naquele fatídico
Grande Prêmio de San Marino, em 1º de
maio de 1994.
“Talvez a primeira coisa que eu faça ao
chegar seja ir no local do acidente. Para
mim, tem um significado emocional muito
grande, sou muito conectado à história do
Senna”, disse Kobra, ao embarcar para a
Itália. Fã do piloto brasileiro, o artista de

44 anos já fez cerca de 10 murais que retratam o tricampeão de F1. “Admiro muito
a trajetória dele. Ele me inspira muito,
principalmente como pessoa, a forma
de ele agir, a perseverança no trabalho”,
acrescentou.
Kobra vive desde a metade de 2018 o
período mais profícuo de sua carreira para
convites internacionais, com mais de 40
pedidos, e a encomenda do mural de Senna
é uma das poucas que ele conseguiu aceitar.
O artista deve levar seis dias para concluir
o painel, que será inspirado nos momentos
em que o piloto fazia reverências aos céus
para agradecer por vitórias.
O trabalho será voluntário, mas Kobra
pediu permissão ao Instituto Ayrton Senna
para fazer o painel. “Se eles não aprovas-

ANSA

Kobra viaja a Ímola para pintar mural de Senna

Obra ficará a poucos metros
da curva que vitimou o piloto.

sem, eu não iria”, revelou. Essa será a
quarta obra do artista na Itália, e em breve
ele deve realizar um mural em San Marino
sobre a história desse pequeno país, que
fica a cerca de 100 km de Ímola (ANSA).

MOTO PEÇAS TRANSMISSÕES S/A.
CNPJ nº 16.236.440/0001-82 - Companhia Fechada
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em obediência às determinações legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de v.sas. As Demonstrações Contábeis referentes ao ano de 2018. Colocamo-nos à disposição dos Senhores
Acionistas para quaisquer esclarecimentos complementares.
Sorocaba, 20 de março de 2019.
Demonstração do Fluxo de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de
Demonstrações do Resultado
Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 - (em milhares de Reais)
Dezembro de 2018 e 2017 - Método Indireto - (em milhares de Reais)
(em milhares de Reais, exceto o Lucro Líquido por Ação)
Ativo
2018
2017
2018
2017 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
53.489 54.998
Circulante
2018
2017
36.177 32.838 Lucro/(Prejuízo Líquido) antes do
Caixa e Equivalente de Caixa
8.019 11.665 Receita Operacional Líquida
(32.627) (32.565) Imposto de Renda e Contribuição Social
Duplicatas e Cambiais a Receber
8.755
6.497 Custo dos Produtos E Serviços Vendidos
12.920 (4.440)
3.550
273 Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido
Estoques
36.025 35.848 LUCRO BRUTO
Despesas de Vendas e Administrativas
(6.591) (6.315) ao Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais:
Impostos a Recuperar
101
116
Despesas
com
Contingências
16.748
(174)
Impostos a Compensar
151
402
Depreciações e Amortizações
2.355
2.397
832 Variação Cambial Passiva
Outras Receitas ( Despesas ) Operacionais, Líquidas (1.358)
Outras Contas a Receber
162
301
(6)
12.349
(5.384) Renda de Investimentos (Ações Eletrobrás)
Pagamentos Antecipados e Outros
276
169 Resultado Operacional
(32)
19
(118)
(213) Provisão para Perdas nos Estoques
Não Circulante
19.392 19.963 Despesas Financeiras
(173) (1.567)
689
1.157 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
5.404
5.413 Receitas Financeiras
Realizável a Longo Prazo
43
571
944 Provisão para Pagamento
Depósitos Judiciais
4.488
4.491 Resultado Financeiro Líquido
Bens Destinados à Venda
54
54 Lucro/(Prejuízo) Líquido Antes
de Comissões de Representantes
114
(19)
12.920
(4.440) Provisão para Contingências Trabalhistas e Outros
da Provisão para IRPJ/CSLL
Outros Créditos
862
868
(17.037)
(90)
12.920
(4.440) Baixa de Ativo Imobilizado / Intangível
Investimentos
171
139 Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício
62
58
Lucro/(Prejuízo)
Líquido
Por
Ação
R$
1,0014
(0,3472)
Imobilizado
13.817 14.349
Lucro na Venda de Bens do Imobilizado
(51)
Intangível
62
(1.797)
(3.650)
Demonstrações de Resultados Abrangentes Findos
13.988 14.550
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (em milhares de Reais)
Total Do Ativo
72.881 74.961
(2.252)
75
2018
2017 Contas a receber de Clientes
320
(100)
Passivo
2018
2017 Lucro/(Prejuizo) Líquido Do Exercicio
12.920
(4.440) Impostos a Recuperar
91
(98)
Circulante
5.028
3.381 Resultado Abrangente Total
12.920
(4.440) Outras Contas a Receber
Estoques
(4) 5.723
Fornecedores
2.163
1.288 Resultado Abrangente Atribúivel aos:
(107)
(17)
Salários e Provisão para Férias
1.499
963
Acionistas da Moto Peças Transmissões S/A.
12.920
(4.440) Pagamentos Antecipados
3
(416)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas
1.100
1.011 Resultado Abrangente Total
12.920
(4.440) Depósitos Judiciais
875
(213)
Contas a Pagar
266
119 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Fornecedores
Obrigações Trabalhistas e Tributárias
625
191
67.853 71.580
Não Circulante
Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (em milhares de Reais)
33
(2)
Outros Passivos
Provisão para Contingências
10.964 28.001
Lucros/
Caixa
Líquido
Proveniente
das
56.889 43.579
Patrimônio Líquido
Capital Reserva Reserva
Prejuízos
Atividades
Operacionais
(2.213)
1.493
Capital Social
47.690 47.300
Social
Legal de Lucro Acumulados
Total
Reserva Legal
460
- Saldos em 31/12/2016 47.300
440
8.356
(8.077) 48.019 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
53
Reservas de Lucro
8.739
- Prejuízo do Exercício
(4.440) (4.440) Recebimento para Venda de Bens do Imobilizado
Pagamento para Compra de Bens
Prejuízos Acumulados
(3.721) Compensação de Prejuízos
do
Imobilizado/Intangível
(1.823)
(977)
Total do Passivo
72.881 74.961
com Reservas
(440) (8.356)
8.796
(3.721) 43.579 Caixa Líquido Proveniente das
Saldos em 31/12/2017 47.300
Demonstrações Contábeis Completas
Atividades de Investimento
(1.823)
(924)
O relatório dos auditores independentes menciona que: As demonstrações Aumento de Capital em dinheiro conforme
390 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
contábeis da sociedade para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 AGE/AGO de 24/07/2018. 390
Aumento
de
Capital
390
12.920 12.920
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, Lucro do Exercício
460
(460)
- Aumento (Redução) Líquido de Caixa
que compreendem Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos Reserva Legal
e
Equivalente
de
Caixa
(3.646)
569
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, Normas da Comissão de Reserva Especial
11.665 11.096
8.739
(8.739)
- Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período
Valores Mobiliários - CVM e as Normas Internacionais de Contabilidade. A de Lucro
8.019 11.665
460
8.739
- 56.889 Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período
emissão dessas Demonstrações Contábeis, foram concluídas, aprovadas e Saldos em 31/12/2018 47.690
A Diretoria.
tiveram sua divulgação autorizada por sua Diretoria em 20 de março de 2019. estão disponíveis na sede da sociedade na Avenida Hollingsworth nº 719,
Paulo
Atadaine
Sobrinho
Contador
CRC
1SP137077/O-5
Para quaisquer esclarecimentos as demonstrações contábeis plenas CEP 18087-105 na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo.

LEILÃO DE IMÓVEL

LEILÃO DE IMÓVEL

Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 01/10/2019 - 10:10h - 2º LEILÃO: 03/10/2019 - 10:10h

1º LEILÃO: 08/10/2019 - 10:00h - 2º LEILÃO: 10/10/2019 - 10:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman/HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGR
ID]VDEHUTXHQDIRUPDGD/HLQHGR'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial
e OnlineRLPyYHODVHJXLUFDUDFWHUL]DGRQDVVHJXLQWHVFRQGLo}HVIMÓVEL: Apartamento n° 102ORFDOL]DGRQRDQGDU
GD7RUUH$±(VWDomR$GYDQFHLQWHJUDQWHGRFRQGRPtQLRGHQRPLQDGR+RPH6WDWLRQ1RYD%DUUDVLWXDGRQD5XD&DSLVWUDQR
GH$EUHXQQRVXEGLVWULWR%DUUD)XQGDSRVVXLQGRDiUHDSULYDWLYDGHPðDiUHDFRPXPGHPð
FREHUWD Pð H GHVFREHUWD Pð Mi LQFOXtGD D iUHD FRUUHVSRQGHQWH D XPD   YDJD SDUD HVWDFLRQDPHQWR GH
XP  YHtFXORGHSDVVHLRQDJDUDJHPFROHWLYDORFDOL]DGDQRVVXEVRORVVXMHLWDDRDX[LOLRGHPDQREULVWDHDiUHDWRWDO
FRQVWUXtGDGHPðHTXLYDOHQWHDXPDIUDomRLGHDOGHQRWHUUHQRHQDVSDUWHVGHSURSULHGDGHHXVRFRPXP
GRFRQGRPtQLR,PyYHOREMHWRGDPDWUtFXODQGR2¿FLDOGH5HJLVWURGH,PyYHLVGH6mR3DXOR632EV,PyYHO
RFXSDGR'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWHQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HLDATA DOS
LEILÕES: 1º Leilão: dia 01/10/2019, às 10:10 horas, e 2º Leilão dia 03/10/2019, às 10:10 horas. LOCAL: Av. Angélica,
1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR FIDUCIANTE: BRUNO SOARES BERNARDO,
EUDVLOHLURVROWHLURPDLRUSURGXWRUFXOWXUDO5*Q66363&3)UHVLGHQWHHP6mR3DXOR63
CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:1RDWRGDDUUHPDWDomRRDUUHPD
WDQWHGHYHUiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGR
HPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRHPFKHTXHRX7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRUDVHULQGLFDGDSHOROHLORHLURVRE
SHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVRFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGRSHORDUUHPDWDQWHDOS
VALORES: 1º leilão: R$ 486.690,74 (quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa reais e setenta e quatro
centavos) 2º leilão: R$ 235.500,00 (duzentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais)FDOFXODGRVQDIRUPDGRDUW
HDUWSDUiJUDIRVHGD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HV
na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: &DEHUiDRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORU
GH FLQFRSRUFHQWR GDDUUHPDWDomRDVHUSDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmRFXMDREULJDomRVHHVWHQGHUiLQFOXVLYHDR V 
GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V QDIRUPDGDOHLDO LEILÃO ONLINE:2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V GDV
GDWDVKRUiULRVHORFDOGHUHDOL]DomRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWHUHVVHH[HUFHU HP RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomR
GRLPyYHOSHORYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVHGHVSHVDVQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQRSDUiJUDIR%GRDUWLJR
GD/HLLQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVH
QRVLWHZZZ]XNHUPDQFRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLR
GROHLOmRSUHVHQFLDOMXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXDQGRVHWUDWDUGH
SHVVRDMXUtGLFDFRPH[FHomRGR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V TXHSRGHUi mR DGTXLULURLPyYHOSUHIHUHQFLDOPHQWHHPRX
OHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLGHYHQGRDSUH
VHQWDUPDQLIHVWDomRIRUPDOGRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmROBSERVAÇÕES: O
DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFR
GD/HL2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V QRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDPItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHHPFDUiWHU
³DG FRUSXV´ VHQGR TXH DV iUHDV PHQFLRQDGDV QRV HGLWDLV FDWiORJRV H RXWURV YHtFXORV GH FRPXQLFDomR VmR PHUDPHQWH
HQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRX
GHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWRGHPHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQR
GDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRUHYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDU
GHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGRGHFRQ
VHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV
&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHWRGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HV
IRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRVUHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVGHVSHVDVHGHPDLV
HQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLV DSyVDGDWDGDHIHWLYDomRGDDUUHPDWDomR
VmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence
no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.
&DVRDR¿QDOGDDomRMXGLFLDOUHODWLYDDRLPyYHODUUHPDWDGRGLVWULEXtGDDQWHVRXGHSRLVGDDUUHPDWDomRVHMDLQYDOLGDGDD
FRQVROLGDomRGDSURSULHGDGHHRXRVOHLO}HVS~EOLFRVSURPRYLGRVSHORYHQGHGRUHRXDDGMXGLFDomRHPIDYRUGRYHQGHGRU
DDUUHPDWDomRVHUiDXWRPDWLFDPHQWHUHVFLQGLGDDSyVRWUkQVLWRHPMXOJDGRGDDomRVHQGRGHYROYLGRRYDORUUHFHELGRSHOD
YHQGDLQFOXtGDDFRPLVVmRGROHLORHLURHRVYDORUHVFRPSURYDGDPHQWHGHVSHQGLGRVSHORDUUHPDWDQWHjWtWXORGHGHVSHVDV
GHFRQGRPtQLRHLPSRVWRUHODWLYRjSURSULHGDGHLPRELOLiULDA mera existência de ação judicial ou decisão judicial não
transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação. 2 DUUHPDWDQWH SUHVHQWH
SDJDUi QR DWR R SUHoR WRWDO GD DUUHPDWDomR H D FRPLVVmR GR OHLORHLUR FRUUHVSRQGHQWH D  VREUH R YDORU GH DUUHPDWH
H[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDVGHSRLVGH
FRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGH7('HRXFKHTXHVGD
WRWDOLGDGHGRSUHoRHGDFRPLVVmRGROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmR SDJDPHQWR GRV YDORUHV GH DUUHPDWDomREHPFRPR
GD FRPLVVmR GR D /HLORHLUR D  QRSUD]R GHDWp YLQWHHTXDWUR KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomR FRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLD
RX DUUHSHQGLPHQWR SRUSDUWH GR D  DUUHPDWDQWH ¿FDQGR HVWH D  REULJDGR D  D SDJDU R YDORU GD FRPLVVmR GHYLGDR D 
/HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRU RYDORUFRUUHVSRQ
GHQWH D YLQWHSRUFHQWR GRODQFHRXSURSRVWDHIHWXDGDGHVWLQDGRDRUHHPEROVR GDV GHVSHVDV LQFRUULGDVSRUHVWH
3RGHUi R D  /HLORHLUR D  HPLWLU WtWXOR GH FUpGLWRSDUD D FREUDQoDGH WDLV YDORUHVHQFDPLQKDQGRRDSURWHVWR SRUIDOWDGH
SDJDPHQWR VHIRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomR SUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$RFRQFRUUHUSDUDD
DTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HV
HVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HVREHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGH
FRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGHTXHUHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO
0DLRUHVLQIRUPDo}HV  FRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*

www.zukerman.com.br

INFORMAÇÕES:

(11) 2184-0900

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman/HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGR
ID]VDEHUTXHQDIRUPDGD/HLQHGR'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial e
OnlineRLPyYHODVHJXLUFDUDFWHUL]DGRQDVVHJXLQWHVFRQGLo}HVIMÓVEL7HUUHQRVLWXDGRQD5XD-RVp&RHOKR1RURQKD
ORFDOL]DGRQRODGRGLUHLWRGHTXHPGD5XD$QWtRFRVHGLULJHDRLPyYHOPGDHVTXLQDGD5XD$QWtRFRQRVXEGLVWULWR±
&DVD9HUGHPHGLQGRPGHIUHQWHPDRVIXQGRVGHDPERVRVODGRVHPQRVIXQGRVFRPDiUHDGHPð
FRQIURQWDQGRGRODGRGLUHLWRGHTXHPGDUXDRROKDFRPRLPyYHOQGRODGRHVTXHUGRFRPRLPyYHOQDPERVGD5XD
-RVp&RHOKR1RURQKDHQRVIXQGRVFRPRLPyYHOQGD5XD'RXWRU-RVp=DPEDConstrução&DVDVREQGD5XD
-RVp&RHOKR1RURQKDAv. 06/187.847&RQVWD$omRGH([HFXomRGH7LWXOR([WUDMXGLFLDOQRVDXWRVGR3URFHVVRQ
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWDQD6mR3DXOR63,PyYHOREMHWRGDPDWUtFXODQGR
2¿FLDOGH5HJLVWURGH,PyYHLVGH6mR3DXOR63Obs.:,PyYHORFXSDGR'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWHQRVWHUPRV
GRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HLDATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 08/10/2019, às 10:00 horas,
e 2º Leilão dia 10/10/2019, às 10:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis,
São Paulo/SP. DEVEDOR FIDUCIANTE: CLEBER RODRIGO RODRIGUES DA SILVAEUDVLOHLURVROWHLURPDLRUDG
PLQLVWUDGRUGHHPSUHVDV5*Q66363&3)UHVLGHQWHHP6mR3DXOR63 CREDOR
FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:1RDWRGDDUUHPDWDomRRDUUHPDWDQWH
GHYHUiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGR
HPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRHPFKHTXHRX7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRUDVHULQGLFDGDSHOROHLORHLUR
VRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVRFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGRSHORDUUHPDWDQWH
DOS VALORES: 1º leilão: R$ 917.920,27 (novecentos e dezessete mil, novecentos e vinte reais e vinte e sete
centavos) 2º leilão: R$ 405.051,13 (quatrocentos e cinco mil, cinquenta e um reais e treze centavos), calculados
QDIRUPDGRDUWHDUWSDUiJUDIRVHGD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWD
SRGHQGR VRIUHU DOWHUDo}HV QD RFDVLmR GR OHLOmR COMISSÃO DO LEILOEIRO: &DEHUi DR DUUHPDWDQWH R SDJDPHQWR GD
FRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH FLQFRSRUFHQWR GDDUUHPDWDomRDVHUSDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmRFXMDREULJDomR
VHHVWHQGHUiLQFOXVLYHDR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V QDIRUPDGDOHLDO LEILÃO ONLINE:2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V 
VHUi mR FRPXQLFDGR V GDVGDWDVKRUiULRVHORFDOGHUHDOL]DomRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWHUHVVHH[HUFHU HP RGLUHLWR
GHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGRLPyYHOSHORYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVHGHVSHVDVQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQR
SDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLLQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGR
RQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQRVLWHZZZ]XNHUPDQFRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLD
GHKRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOMXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYHGRUHSUHVHQWDQWH
OHJDOTXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRDMXUtGLFDFRPH[FHomRGR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V TXHSRGHUi mR DGTXLULURLPyYHO
SUHIHUHQFLDOPHQWHHPRXOHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HL
GHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomRIRUPDOGRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmR
OBSERVAÇÕES:2DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWFD
SXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V QRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDPItVLFDHGRFXPHQ
WDOPHQWHHPFDUiWHU³DGFRUSXV´VHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDVQRVHGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomR
VmRPHUDPHQWHHQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGH
PHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWRGHPHWUDJHPRXGHiUHD
RWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRUHYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULD
QHPDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGR
GHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHV
VDGRV&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHWRGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiV
FHUWLG}HVIRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRVUHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVGHVSHVDV
HGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLV DSyVDGDWDGDHIHWLYDomR da
DUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH. O arrematante será responsável por realizar a devida
due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas
neste edital.&DVRDR¿QDOGDDomRMXGLFLDOUHODWLYDDRLPyYHODUUHPDWDGRGLVWULEXtGDDQWHVRXGHSRLVGDDUUHPDWDomRVHMD
LQYDOLGDGDDFRQVROLGDomRGDSURSULHGDGHHRXRVOHLO}HVS~EOLFRVSURPRYLGRVSHORYHQGHGRUHRXDDGMXGLFDomRHPIDYRU
GRYHQGHGRUDDUUHPDWDomRVHUiDXWRPDWLFDPHQWHUHVFLQGLGDDSyVRWUkQVLWRHPMXOJDGRGDDomRVHQGRGHYROYLGRRYDORU
UHFHELGRSHODYHQGDLQFOXtGDDFRPLVVmRGROHLORHLURHRVYDORUHVFRPSURYDGDPHQWHGHVSHQGLGRVSHORDUUHPDWDQWHjWtWXOR
GHGHVSHVDVGHFRQGRPtQLRHLPSRVWRUHODWLYRjSURSULHGDGHLPRELOLiULDA mera existência de ação judicial ou decisão
judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.2DUUHPDWDQWH
SUHVHQWHSDJDUiQRDWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPD
WHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDVGHSRLVGH
FRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGH7('HRXFKHTXHVGD
WRWDOLGDGHGRSUHoRHGDFRPLVVmRGROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmR SDJDPHQWR GRV YDORUHV GH DUUHPDWDomREHPFRPR
GD FRPLVVmR GR D /HLORHLUR D  QRSUD]R GHDWp YLQWHHTXDWUR KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomR FRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLD
RX DUUHSHQGLPHQWR SRUSDUWH GR D  DUUHPDWDQWH ¿FDQGR HVWH D  REULJDGR D  D SDJDU R YDORU GD FRPLVVmR GHYLGDR D 
/HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRU RYDORUFRUUHVSRQ
GHQWH D YLQWHSRUFHQWR GRODQFHRXSURSRVWDHIHWXDGDGHVWLQDGRDRUHHPEROVR GDV GHVSHVDV LQFRUULGDVSRUHVWH
3RGHUi R D  /HLORHLUR D  HPLWLU WtWXOR GH FUpGLWRSDUD D FREUDQoDGH WDLV YDORUHVHQFDPLQKDQGRRDSURWHVWR SRUIDOWDGH
SDJDPHQWR VHIRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomR SUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$RFRQFRUUHUSDUDD
DTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HV
HVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HVREHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGH
FRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGHTXHUHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO
0DLRUHVLQIRUPDo}HV  FRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*
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O homem e o poder
Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Há um ditado que diz
que nada melhor do que
dar poder a um homem
para conhecer o seu real
caráter.

P

or milênios a humanidade
vem travando a voz do
espírito seguindo apenas
o raciocínio gerado no cérebro
frontal envolvido no materialismo que provocou o crescimento
da cobiça por poder e riqueza.
Por muitos séculos depois de
Cristo, os representantes da Igreja exerceram forte influência pelo
mundo, enquanto mais e mais o
espírito ia sendo posto de lado,
caindo em profunda sonolência
e, figuradamente, o coração nada
mais conseguia dizer.
Apoiado em alguns conceitos
naturais, veio o liberalismo,
enaltecendo as qualidades
individuais do ser humano, o
direito à propriedade e a conquista da riqueza como prioridade. Vieram logo a seguir as
ideias socialistas enaltecendo
as qualidades do Estado e seus
representantes, como detentores das riquezas para conduzir
a vida dos seres humanos a
uma condição de bem-estar
social nivelando-os para uma
existência voltada para o materialismo. O ser humano nasceu
livre, as imposições do Estado
forte manietam o seu caráter e
seus anseios inibindo a essência.
Embora em polos opostos,
nos dois sistemas prevalecia a
cobiça dos dirigentes pelo poder,
empregando a comunicação
de massa para o nivelamento
dos seres humanos por baixo,
levando-os cada vez mais para
uma existência puramente material. As sinapses, conexões de
neurônios, vão se formando a
partir da primeira infância e se
desenvolvem continuamente,
mas as básicas adquirem força
nas vivências da fase inicial do
aprendizado imitativo e cognitivo.
O declínio geral está ligado
à falta de preparo das novas
gerações, pois já na primeira
infância os cérebros das crianças vão sendo alimentados por
imagens negativas de mentira,
sexualidade exacerbada, insatisfação, medo, ódio, violência. A
ciência do cérebro deveria estar
conectada com a percepção do
eu interior, a alma. Apesar dos
avanços nas pesquisas, a caixa
craniana ainda é uma caixa de
enigmas.
Falta o reconhecimento do
significado da vida; faltam alvos
enobrecedores que estabeleçam
como prioridade a meta do progresso real da humanidade, espiritual e material, para o benefício
de todos, para que os indivíduos
alcancem evolução real e sejam
felizes. Sem o envolvimento das

novas gerações nesse alvo, o
futuro se torna incerto e ameaçador. No século 21, mais do que
nunca se evidenciam as obras do
raciocínio desconectado das leis
espirituais da Criação.
Visivelmente o corpo do
planeta Terra apresenta os sintomas de terrível doença que
agora se manifesta em agitada
convulsão.
O dinheiro foi uma grande invenção, mas se mal administrado gera perdição. Os feiticeiros
do dinheiro e os maus governantes possibilitaram e eclosão do
drama do inaudito crescimento
da miséria que se alastra pelo
planeta. No mundo econômico,
a importante variável câmbio
exerce poderosa influência nas
relações de comércio de importação e exportação entre os
povos como também possibilita
manobras escusas para ganhos
especulativos.
A guerra comercial se reveste
de acirrada batalha econômica
pelo poder. A crise se alastra.
A Argentina abriu o bico demonstrando sua incapacidade
de saldar os compromissos
financeiros assumidos. Na Venezuela, rica em petróleo, falta
tudo e sua população foge apavorada. O cenário econômico
mundial tende para o salve-se
quem puder.
No Brasil, impera a discórdia, a
luta daqueles que tendo colhido
muitos benefícios querem manter seus privilégios. As reformas
são necessárias. A política de
juros elevados e a displicência
fiscal criaram esse monstro da
dívida que exige mais e mais impostos complicados de administrar. Mas têm de ser examinadas
todas as causas que levaram à
estagnação da produção industrial, dos empregos e da renda.
O endividamento público atravessa descomunal crescimento, a
falta de pagamento já é ameaça;
se os juros não baixarem, a bola
de neve vai rolar. Os detentores
de reservas financeiras não terão
mais o acréscimo de juros cujo
peso os governos transferem
para toda a população. Há muito
dinheiro encalhado, mas falta
trabalho. É preciso encontrar a
forma de distribuição que não
seja as aviltantes bolsas para
desempregados.
O ser humano requer trabalho
para se sentir útil à sociedade. É
como no canto de Gonzaguinha:
“Seu sonho é sua vida e vida é
trabalho. E sem o seu trabalho,
o homem não tem honra”.
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz
parte do Conselho de Administração
do Hotel Transamerica Berrini, realiza
palestras sobre qualidade de vida.
Coordena os sites
(www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). E-mail:
(bicdutra@library.com.br); Twitter: @
bidutra7.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação
Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Desportos
Pelo presente edital, o Sr. Marcelo Mariano Carvalho, na qualidade de Presidente da
Assembléia Geral da Associação Portuguesa de Desportos, Convoca os senhores sócios fundadores, remidos, patrimoniais, contribuintes, contribuintes benfeitores, grande-benfeitores, com no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e com mais de 2 (dois) anos
no quadro social, no pleno gozo dos seus direitos (art. 35, parágrafo 1º, dos Estatutos
Sociais), para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede social do clube, à
Rua Comendador Nestor Pereira n.º 33, Capital, dia 25 de novembro de 2019 (segunda
feira), às 8:00 (oito) horas da manhã, em primeira convocação com um mínimo de 500
(quinhentos) sócios e, em segunda convocação, uma hora depois com qualquer número
(art. 38, dos Estatutos Sociais), permanecendo a Assembléia aberta até às 18:00 (dezoito) horas do mesmo dia, com a seguinte Ordem do Dia: a) Eleição de 40 (quarenta)
membros efetivos e seus suplentes ao Conselho Deliberativo, em representação proporcional aos votos obtidos pelas chapas e individualmente (art. 36, letra “a” e art. 40,
parágrafo 6º, dos Estatutos Sociais); b) Eleger Presidente, Vice Presidente, Primeiro
Secretário e Segundo Secretário (artigo 36 letra “b”, do Estatuto Social). Esclarecimentos: 1) O registro do nome das chapas deverá ser efetuado na Secretaria do clube, sob
protocolo, subscrito por pelo menos 10 (dez) associados com mais de 5 (cinco) anos no
quadro social, com antecedência de 20 (vinte) dias da data marcada para a Assembleia
Geral (art. 9º do Regimento Interno da Assembleia Geral); 2) O registro dos candidatos,
através das chapas, deverá ser efetuado na secretaria do clube, sob protocolo, com
antecedência de 15 (quinze) dias da data marcada para a Assembleia Geral, nos termos
do art. 91 e parágrafo, dos Estatutos Sociais, sendo que as chapas ao Conselho Deliberativo deverão ter no mínimo 60 (sessenta) candidatos, numerados de 1 (um) a 60
(sessenta); 3) O sócio que estiver classificado em mais de uma categoria somente
poderá votar por uma delas (art. 19, parágrafo único, dos Estatutos Sociais); 4) Não será
permitido o voto por procuração, sendo obrigatório o sufrágio secreto (art. 38, parágrafo
2º, dos Estatutos Sociais); São Paulo, 10 de Setembro de 2019
Marcelo Mariano Carvalho

Novo Mundo Holding Financeira S.A.
CNPJ/MF nº 08.103.049/0001-81 - NIRE 35300331681
Ata da Assembléia Geral Extrordinária Realizada em 24/04/2019
Data, Hora e Local: 24/04/2019, às 9:00 horas, na sede social. Presença: Totalidade do capital
social. Mesa: Presidente: Roberto Amaral de Almeida; Secretário: Vinícius Nogueira Carmona.
Deliberações: 1. Aprovar um aumento do capital social no valor de R$ 9.199.867,00. Como
resultado, o capital social será aumentado de R$ 1.200.000,00 para R$ 10.399.867,00, mediante
a emissão de 2.013.100 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Assim, o número total
de ações de emissão da Sociedade será aumentado de 708.252 para 2.721.352 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 4,57 por ação, totalmente subscrito
e integralizado pela acionista Moneycorp Brasil Participações Ltda. O acionista Roberto Amaral
de Almeida renuncia expressamente ao seu direito de preferência à subscrição das ações ora
emitidas. 2. Aprovar a destinação da integralidade dos recursos aportados neste ato na Sociedade para o aumento de capital de sua subsidiária integral “Novo Mundo Corretora de Câmbio
S.A.” inscrita no CNPJ/MF nº 08.609.934/0001-37. Assinaturas: Presidente: Roberto Amaral de
Almeida; Secretário: Vinícius Nogueira Carmona. Acionistas: Roberto Amaral de Almeida e
Moneycorp Brasil Participações Ltda. representada por Roberto Amaral de Almeida. JUCESP nº
470.030/19-7, em 03/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Novo Mundo Corretora de Câmbio S.A.
CNPJ/MF nº 08.609.934/0001-37 - NIRE 35.300.338.022
Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 25/04/2019
Data, Hora e Local: 25/04/2019, às 9:30 horas, na sede social. Presença: Totalidade do
capital social. Mesa: Presidente: Roberto Amaral de Almeida; Secretário: Dorival Lourenço da
Silva Neto. Deliberações: Aprovar o aumento do capital social no valor de R$ 9.199.867,00.
Como resultado, o capital social será aumentado de R$ 1.700.000,00 para R$ 10.899.867,00,
mediante a emissão de 1.006.550 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Assim, o
número total de ações de emissão da Sociedade será aumentado de 441.000 para 1.447.550
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 9,14 por ação,
totalmente subscrito e integralizado pela única acionista da Sociedade. Assinaturas: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário: Dorival L. da Silva Neto. Acionista: Novo Mundo Holding Financeira S.A. representada por Roberto Amaral de Almeida e Vinícius Nogueira
Carmona. JUCESP nº 461.802/19-3, em 03/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secr. Geral.

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código 26C1-920C-7C99-0AD1.

Em um ano, incidência da
dengue no país aumenta 600%

