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PAÍS EM PROTESTO

C4 cotidiano H H H Segunda-Feira, 24 de Junho de 2013

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE IMPRENSA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

De acordo com o artigo 103, paragrafo único do Estatuto, ficam convocados os associados quites
com os cofres da entidade para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 27 de junho de
2013, com início às 18h00, com a presença de metade e mais um dos sócios quites, e em segunda
convocação às 18h30, ou meia hora após sua instalação com qualquer quórum de associados quites
(art. 104 do Estatuto), que será suficiente para a deliberação dos assuntos da ordem do dia, na sede
social, Rua Álvares Machado, 22, Edifício Prof. Adolfo Lemes Gilioli (Casa do Jornalista) – Salão Nobre
Midelandi (Casa do Poeta) - 2º andar - São Paulo, Capital, com a seguinte Ordem do Dia: Apresentação
do Balanço de 2012 para discussão e aprovação.

Convida o público interessado a participar das Audiências Públicas que esta Comissão realizará, tendo

como objeto a discussão sobre os projetos de lei abaixo relacionados:

PL 427/2013 - Executivo, que “introduz alterações na legislação tributária municipal relativa ao IPTU, ao

ITBI-IV, ao ISS e à TFE, bem como confere nova redação ao artigo 53 da lei nº 14.107, de 12 de dezembro

de 2005, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal e cria o Conselho Municipal de Tributos”.

Data: 24 de junho de 2013. Horário: 11:00h

Local: Auditório Prestes Maia - 1º andar, Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

BANCO SAFRA S.A. - EDITAL ÚNICO
Leilão – Lei nº 9.514, de 20/11/1997

Dia do 1º Leilão - 27 de junho de 2013 - quinta-feira - 14:15 h (Horário de Brasília) Dia do 2º Leilão - 28 de junho de 2013 - sexta-feira - 14:15 h (Horário de Brasília)
Local: Escritório do leiloeiro - Av. Angélica, nº 1996, 3º andar, Conj. 308, Bairro Higienópolis, São Paulo/SP. (tel. (11) 2184-0900 – www.zukerman.com.br)

LEILOEIRO OFICIAL MAURO ZUKERMAN - JUCESP: 328
O BANCO SAFRA S.A., CNPJ nº 58.160.789/0001-28, com sede em São Paulo, Capital, na Avenida Paulista, nº 2100, Cerqueira César, venderá através de Leilão Público de modo Presencial e
on-line, na data, horário e local acima estabelecidos e pela melhor oferta, os imóveis abaixo discriminados, localizados no Estado do Paraná, Cidade de Maringá, recebidos em garantia, os quais
representam 60% (sessenta por cento) da Cédula de Crédito Bancário (mútuo) nº 003073608 e são objeto do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia, datado de
28/11/2011, tendo como Credor Fiduciário Banco Safra S.A., como Fiduciante J A Herreiro Confecções ME, cuja propriedade foi consolidada em nome do Banco Safra S.A., venda essa que
será feita de acordo com este Edital de Leilão Público, em conformidade com o que estabelece a Lei nº 9.514, de 20/11/1997. Condições de Pagamento: À vista, via TED bancária ou cheque
administrativo. Comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser paga pelo Arrematante, em cheque, no ato da arrematação.
IMÓVEIS: Matrículas 30.545 e 30.727 da 3ª Serventia Registral da Comarca de Maringá/PR:
A)Data de terras sob nº 12 (doze), da quadra nº 206 (duzentos e seis), com a área de 300,00 metros quadrados, situada no JARDIM PARIS III, na cidade de Maringá/PR, dentro das se-
guintes divisas , metragens e confrontações:- Divide-se: Regular, tem frente a Av. Mandacaru e mede 12,00 metros ao rumo NO 10º12’47” SE; à direita divisa com o lote 13 e mede 25,00 metros
ao rumo SO 79º47’13” NE; aos fundos divisa com o lote 08 e mede 12,00 metros, ao rumo NO 10º12’47 SE, à esquerda divisa com os lotes 10 e 11 e mede 25,00 metros, ao rumo SO 79º47’13”
NE. O imóvel foi adquirido pela Fiduciante acima identificada, conforme registro nº 2 da matrícula 30.545. Com cadastro no município sob nº 48239700;
B)Data de terras sob nº 16 (dezesseis), da quadra nº 205 (duzentos e cinco), com área de 304,59 metros quadrados, situada no JARDIM PARIS III, na cidade de Maringá/PR, dentro
das seguintes divisas, metragens e confrontações: Divide-se: Regular, tem frente para a Rua 48.021 e mede 13,00 metros ao rumo NO 10º12’47” SE; a direita divisa com os lotes 17 e 18 e
mede 23,43 metros ao rumo SO 79º47’13” NE; aos fundos divisa com o lote 02 e mede 13,00 metros, ao rumo NO 10º12’47” SE; a esquerda divisa com o lote 15 e mede 23,43 metros, ao
rumo SO 79º47’13” NE. O imóvel foi adquirido pela Fiduciante acima identificada, conforme registro nº 2 da matrícula 30.727. Cadastrado na Prefeitura sob nº 48239000.
Observações: (1) Consta da Av. 4 das matrículas 30.545 e 30.727 a existência de Ação de Execução Fiscal processo nº 5006046-88.2012.404.7003/PR, movida pela União – Fazenda
Nacional em face de J A Herreiro Confecções ME; (2) Imóveis ocupados. Desocupação e baixa da ação existente correrão por conta do Arrematante; (3) A imissão na posse do
imóvel correrá por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97.

Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.zukerman.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE,
com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo.
O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.zukerman.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os
participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão.
A venda é em caráter “Ad Corpus”, não podendo o Arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação, localização e documentação do imóvel adquirido.
VALOR MÍNIMO PARA O 1º LEILÃO NO DIA 27/06/2013
ITEM A) Data de terras sob nº 12 R$ 317.255,16 (Trezentos e dezessete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos )
ITEM B) Data de terras sob nº 16 R$ 158.627,58 (Cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos)

VALOR MÍNIMO PARA O 2º LEILÃO NO DIA 28/06/2013
ITEM A) Data de terras sob nº 12 R$ 307.460,28 (Trezentos e sete mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e oito centavos)
ITEM B) Data de terras sob nº 16 R$ 139.169,27 (Cento e trinta e nove mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos)

NOTA DE ESCLARECIMENTO: O valor mínimo dos imóveis para o 1º e 2° Leilões tem como referência, respectivamente, o valor dos imóveis e o valor de 60% (sessenta por cento) da dívida
atualizada referente à Cédula de Crédito Bancário (mútuo) nº 3073608, acrescida das despesas, tudo em conformidade com o artigo 27 da Lei 9.514/97. Veja detalhes e condições com o
Leiloeiro Oficial. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

OSS-SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento
da Medicina - Unidades Afiliadas

convida as empresas interessadas em participar da Concorrência nº SE-17/2013 para Contratação de Empresa
para prestação de serviços de Monitoramento remoto por câmaras CFTV, o Edital estará à disposição dos
interessados no dia 28/06/2013 das 9h às 16h, no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na
Av. Brigadeiro Luís Antonio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6123 / 3170.6111.

Felipe Dana/Associated Press

De são PAulo

A literatura médica reco-
mendaoar frescocomoame-
lhormaneira de combater os
efeitos da clorobenzalmalo-
nitrila, o ingredienteativodo
gás lacrimogêneo.
O vinagre, levado por al-

gunsparticipantesdeprotes-
tos, não tem utilidade para
aplacarosefeitosdasubstân-
cia no sistema respiratório.
Esse ingrediente, porém,

contém ácido acético e pode
ajudar aaliviar os casosmais
graves de contato como gás:
as queimaduras alcalinas na
pele. Mas esse tipo de feri-
mento sóocorre emcasosex-
tremos, quandopoliciais ati-
rammuitascápsulasdepóla-
crimogêneo numa área pe-
quena (algo que são treina-
dos para não fazer).
Manifestantes que demo-

ram a sair das nuvens de pó
lacrimogêneo também po-
demteressaqueimadura, so-
bretudo se estiverem com
roupasúmidas,que facilitam
a absorção do gás pelo teci-
do. (Apesardonome,acloro-
benzalmalonitrila não é um
gásà temperaturaambiente,
e sim um pó em suspensão.)
Nos últimos dias, alguns

manifestantes passavam vi-
nagre no rosto ou bebiam o
líquido após terem inalado o
gás lacrimogêneo, mas isso
só causamais irritação.
Para tomar ar fresco e des-

contaminar as roupas, um
ventilador pode ajudar. Ao
chegar em casa, recomenda-
se tomarumbanhocomágua
fria.Nãosedeve lavar as rou-
pascomáguaquente,que faz
o pó lacrimogêneo vaporizar
e pode contaminar a lavan-
deria. (rafael garcia)

Arfrescoémelhordoquevinagre
contraefeitodegás lacrimogêneo

Manifestantes
são atingidos por
bombas de gás
lacrimogêneo em
Belo Horizonte

» PROTESTO MIRIM Grupo de crianças com suas famílias se reuniu ontem na frente do
Congresso Nacional, em Brasília; no Rio, ato semelhante ocorreu no aterro do Flamengo

Paula Fróes/Agência o Dia/Folhapress

De BeloHoRIZoNTe

De sAlVADoR

Os confrontos entre aPolí-
ciaMilitareosmanifestantes,
que transformaram o entor-
no doMineirão, em Belo Ho-
rizonte, em palco de batalha
anteontem, resultaramem37
pessoas feridas, sendo dez
policiais, segundo informa-
çõesdapolícia.Outras32pes-
soas foram presas.

Ao menos seis concessio-
nárias e três agências bancá-
rias foram destruídas. Rada-
res de trânsito e obras públi-
cas foram danificados.
O confronto começou por

voltadas 16hdo sábado,mo-
mentoemquecomeçavao jo-
go entre Japão eMéxico pela
CopadasConfederações, e se
estendeu até as 21h, no cen-
tro,ondeocorreuamaiorpar-
tedasprisões.SegundoaPM,
66milpessoas foramàs ruas.
Manifestantesatirarambo-

la de sinuca, chumbada de
pesca e bombas contra PMs.
O comandante-geral da

PM,coronelMarcioSant’Ana,
lamentou que houvesse “in-
filtrados demá índole”.

APMrevidoucombombas
de gás e balas de borracha.
Ontem,aBR-381, emSaba-

rá (MG), eaBR-116, emAlper-
cata (MG), forambloqueadas
por protestos, segundo a Po-
lícia Rodoviária Federal.
Em Salvador, 30 manifes-

tantesdetidosnanoitede sá-
bado foram liberados ontem
de manhã após pressão da
seçãobaianadaOAB(Ordem
dos Advogados do Brasil).
Ogrupoparticipavadeum

protesto com cerca de 500
pessoas em frente ao shop-
ping Iguatemi, após a parti-
da entreBrasil e Itália, quan-
do foi preso sob suspeita de
incitar a violência. (PaUlO Pei-
XOTO e NelSON BarrOS NeTO)

Outras 32 pessoas
forampresas pela PM;
radares de trânsito e
obras públicas também
foramdanificados

Seis concessionárias e três agências bancárias foram
destruídas no entorno doMineirão durante protesto

BeloHorizonte tem
37 feridosdepoisdo
conflitode sábado


