Seção 3

ISSN 1677-7069

TSM - TRANSMISSORA SERRA DA MANTIQUEIRA

J. ALVES CORRETORA DE CÂMBIO LTDA
CNPJ nº 69.078.350/0001-77

AVISO DE LICENÇA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

TSM TRANSMISSORA SERRA DA MANTIQUEIRA S.A. CNPJ nº 28.008.699/000155Torna público que recebeu, em 13/11/2019, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, através do Processo nº 02001.100322/2017-20,
a Licença de Instalação nº 1325/2019 com validade de 04 anos, para a Linha de
Transmissão 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio, a ser implantada nos Estados de São Paulo
e Rio de Janeiro.

O Sr. liquidante da J ALVES CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., em liquidação
extrajudicial, devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, convoca, na forma do
artigo 22 e seus parágrafos da lei nº 6024, de 13 de março de 1974, os credores desta
empresa para apresentarem suas declarações de crédito, a partir do dia 02 de dezembro
de 2019 até o dia 23 de dezembro de 2019.
As declarações de crédito, feitas mediante preenchimento de formulário
próprio disponibilizado pelo liquidante no Largo de São Bento, nº 64, 13º andar, sala 132,
ou pelo e-mail vfaccio@uol.com.br, serão recebidas acompanhadas dos documentos
comprobatórios dos respectivos créditos no Largo de São Bento, nº 64, 13º andar, sala 132,
nesta cidade, de segunda a sexta feira, no horário das 10:00 às 12:00 horas e das 14:00 às
17:00 horas.

JOÃO EDUARDO GRECO PINHEIRO
Representante Legal

UNIÃO DAS FACULDADES INTEGRADAS DE NEGÓCIOS LTDA
AVISO
REGISTRO DE DIPLOMAS

São Paulo-SP, 26 de novembro de 2019.
VALDOR FACCIO
Liquidante

Mantida: Faculdade São Francisco de Assis
Mantenedora: União das Faculdades Integradas de Negócios Ltda.
CNPJ da Mantenedora: 04.928.749/0001-54
Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1095, de 25 de outubro de
2018, esta instituição de ensino superior informa que foram registrados 80 diplomas no
período de 02/10/2019 a 30/10/2019 nos seguintes livros de registros: A-13, AD-68, CE-47,
D-44, J-17, M-24 e PD-13 e sequências numéricas: 64 a 108, 110, 184 a 186, 322 a 325, 405
a 417, 421, 443, 574 a 584 referentes ao primeiro semestre de 2019. A consulta dos
registros
pode
ser
verificada
pela
página
www.saofranciscodeassis.edu.br/registrodediplomas

ALIANÇA PELO BRASIL
PROGRAMA DA ALIANÇA PELO BRASIL
Introdução
Há, na vida de uma Nação, momentos privilegiados, em que a vocação de um
povo se descortina diante de seus olhos. Consciente de sua identidade, o povo inteiro se
move, escolhendo seus próprios caminhos, na luta contra a injustiça e a tirania, para
libertar-se do jugo da mentira por meio do conhecimento da verdade, cujo autor é Deus,
que dotou todos os homens de direitos inalienáveis e fundamentais.
De fato, o povo brasileiro reencontrou sua própria voz e, com ela, bradou
contra a opressão daqueles que, não satisfeitos em assaltar os cofres públicos, queriam até
mesmo roubar-lhe a identidade e o espírito.
O primeiro sinal foi dado em 2005, quando o povo brasileiro disse não à
indecente proposta dos donos do poder, que acenavam com a falsa promessa de uma "paz
perpétua", desde que os brasileiros entregassem suas armas e assinassem um pacto
suícida para a abdicação do seu direito à legítima defesa.
Infelizmente, a negativa popular foi ignorada pelo estamento burocrático, que
impôs o controle das armas através da abdicação forçada, desrespeitando os anseios e a
voz soberana do povo brasileiro. Por oito anos, o Brasil sofreu calado as chagas da
criminalidade violenta, do narcotráfico e do crime organizado sem nem sequer poder se
defender.
Homens e mulheres saíam de casa para trabalhar, com receio de não retornar,
e as mães temiam pelas vidas de seus filhos, pois os assaltos, os sequestros, os estupros
e o terror da incerteza e da dúvida de não mais ver quem mais amamos tornou-se parte
do cotidiano de nosso país, que, à essa altura, ocupava os desonrosos postos de maior
consumidor de drogas da América Latina e de recordista mundial em homicídios.
Felizmente, para tudo há um limite, mesmo para um povo lúdico, paciente e
cordial, como o brasileiro.
Em 2013, o povo brasileiro, outra vez, disse "não" aos donos do poder. Desta
vez, não o fez em um referendo convocado por burocratas e passível de ser ignorado, mas
nas ruas, de onde bradou, ainda que sem muita clareza, que desejava tomar o destino da
nação em suas próprias mãos e conduzi-la para as mudanças que tanto ansiava.
Era o início do fim da espiral do silêncio, por tanto tempo imposta aos
brasileiros através das promessas vazias feitas pelos donos do poder: promessas de
participação e de representatividade que jamais se concretizaram, sufocadas pelo jogo
espúrio dos conchavos e das negociatas, diante do qual não havia qualquer espaço para a
voz do Brasil real e profundo que, em 2013, finalmente reagiu, dando um basta aos
desmandos da classe governante e exigindo mudanças abrangentes, estruturais e
profundas.
Em 2014 e 2015, uma vez mais, o povo brasileiro levantou-se em defesa de
seus filhos e de seus valores, dizendo "não" ao socialismo e aos corruptos que trabalhavam
para implantá-lo no Brasil; denunciando aqueles que discreta e sub-repticiamente
subvertiam, aviltavam e ultrajavam seus valores mais caros, em um testemunho firme e
sonoro de sua rejeição a toda e qualquer ideologia que atente contra a vida, contra a
dignidade humana, a ordem natural e as liberdades fundamentais.
Por isso, em 2016, através da incessante vigilância e de manifestações
constantes, o povo brasileiro começou a expulsão do socialismo do poder, garantindo as
condições sociais e políticas para a queda e punição de seus representantes mais
corruptos, bem como para a contenção do projeto totalitário, encampado pelo Foro de São
Paulo, de reconstruir na América Latina o que havia sido derrotado na União Soviética.
Em nome desse projeto de poder revolucionário, muitos males foram causados
aos brasileiros, com a cumplicidade das oligarquias e do estamento burocrático. Por isso,
enganava-se quem acreditava que a exigência do brasileiro era apenas a queda deste ou
daquele corrupto. O povo exigia e exige muito mais: tomar as rédeas de seu destino
soberanamente em suas mãos.
Por isso, mais do que a derrubada de um corrupto e a prisão de muitos outros,
quis o povo restaurar as bases de um poder exercido em concordância com os valores e
os anseios nacionais.
Em 2018, o povo deu o norte da nova representação política que buscou ao
sair às ruas, baseada na verdade, na sinceridade e na conservação dos valores
fundamentais da alma brasileira.
Agora, em 2019, um novo passo precisa ser dado: o da criação de um partido
político que dê voz ao povo brasileiro, que garanta a ele efetiva representatividade e que
esteja em consonância com os anseios populares; um partido político conservador,
comprometido com a liberdade e com a ordem, e que possa servir ao povo brasileiro
como um instrumento seguro para a repercussão de sua voz, para a sua plena
representação e para a realização de sua vocação, em harmonia com as tradições
históricas, morais e culturais da nação brasileira; um partido político soberanista,
comprometido com a auto-determinação, e não com os objetivos e com as falsas
promessas do globalismo.
Convicta disso, porque é o caminho que a Providência Divina vem,
sucessivamente, atestando e que o povo, repetidamente, aponta, a Aliança pelo Brasil
apresenta o seu programa sobre as seguintes bases e objetivos:
1. Respeito a Deus e à religião
Em primeiro lugar, a Aliança pelo Brasil reconhece o lugar de Deus na vida, na
história e na alma do povo brasileiro, que é um povo religioso e solidamente educado nas
bases do Cristianismo, em suas variadas vertentes e expressões.
Contra fatos, não há argumentos: o primeiro ato oficial celebrado em terras
brasileiras foi uma Missa; o primeiro nome que nos foi atribuído, Terra de Santa Cruz; o
primeiro processo de nossa alfabetização primária esteve a cargo de ordens religiosas; até
hoje, são as devoções e os cultos populares que, em todas as regiões, dão vida, forma e
cor ao povo brasileiro.
A relação entre esta Nação e Cristo é intrínseca, fundante e inseparável.
Por esse motivo, o partido toma como seus os valores fundantes do Evangelho
e da Civilização Ocidental, herdeira do virtuoso encontro entre as cidades de Jerusalém, de
Atenas e de Roma, ciente de que o povo brasileiro acredita que Deus é o garantidor do
verdadeiro desenvolvimento humano, pois a dignidade da pessoa humana advém do fato
de todos os concidadãos brasileiros serem filhos de Deus, dotados por Ele de direitos
inalienáveis.
O partido reconhece especialmente os valores objetivos da verdade, da justiça,
da liberdade responsável e da lei natural como norteadores de sua ação pública. Além
disso, compromete-se a defender a liberdade de expressão religiosa, resguardada a justa
ordem pública, e a combater qualquer forma de discriminação, hostilidade e menosprezo
à religião, especialmente na vida pública.

Porto Alegre-RS, 20 de Novembro de 2019.
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
DIRETOR

UNINASSAU SALVADOR - PITUBA
AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS
UNINASSAU SALVADOR - PITUBA
ASSOCIAÇÃO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR - ABES
CNPJ: 32.697.294/0001-49
Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de
2018, esta instituição de Educação Superior informa que foram registrados 7 (SETE)
diplomas no período de 20/11/2019, no seguinte livro de registro e sequencias numéricas:
[livro 16- registro 131413 a 131421]. A relação dos diplomas registrados poderá ser
consultada em até quinze dias, no endereço http://www.uninassau.edu.br/
Salvador, BA 21 de novembro de 2019.
CECÍLIA EMÍLIA SANTOS QUEIROZ
Secretária Acadêmica

UNISEPE UNIAO DAS INSTITUICOES DE SERVICO, ENSINO
E PESQUISA LTDA
AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS
Mantenedora: União das Instituições de Serviço, Ensino e Pesquisa Ltda. CNPJ:
67.172.676/0001-33, Mantida: Centro Universitário Amparense - Unifia, para fins do
disposto no art. 21 da Portaria MEC N°1.095 de 25 de outubro de 2018, esta Instituição de
Educação Superior informa que foram registrados 70 (setenta) diplomas no período de
16/08/2019 a 31/10/2019, no seguinte livro de registro e seguintes sequências numéricas:
[Livro Ata nº 001/2019 - registros nº 07024 a 07094]. A relação dos diplomas registrados
poderá ser consultada em até quinze dias, no endereço: www.unifia.edu.br
Amparo, 25 de novembro de 2019.
TAÍS CRISTINA LEBET
Secretária Acadêmica
AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS
Mantenedora: UNISEPE União das Instituições de Serviço, Ensino e Pesquisa
Ltda. CNPJ: 67.172.676/0003-03. Mantida: Centro Universitário do Vale do Ribeira - UNIVR.
CNPJ: 67.172.676/0003-03. Total de Diplomas Registrados: 100. Intervalo dos Números de
Registro dos Diplomas: 0101 à 0200. Identificação do Número do Livro de Registro: Livro
Ata nº 001/2019. Identificação do Sítio Eletrônico da IES para consulta dos Diplomas:
http://portal.unisepe.com.br/fvr/secretaria-academica/registro-de-diplomas/
São Paulo-SP, 14 de novembro de 2019.
VERA JOANA COSTA ADORNO
Coordenadora de Registros Acadêmicos

COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR MERIDIONAL S.A.
AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS
Mantenedora: Complexo de Ensino Superior Meridional S.A.; CNPJ:
04.858.393/0001-20
Mantida: Faculdade Meridional
Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de
2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 6 [seis]
diplomas, no período de 30/09/2019 a 07/11/2019, nos seguintes livros de registro e
sequências numéricas: Arquitetura e Urbanismo [livro A-18, registro 21.407]. Direito [livro
D-15, registros 18.676 a 18.678]. Psicologia [livro P-15, registros, 17.038 e 17.039].
A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias,
no endereço [https://www.imed.edu.br].
Passo Fundo-RS, 20 de novembro de 2019.
EDUARDO CAPELLARI
Presidente

GLOBENET CABOS SUBMARINOS S.A.
AVISO DE LICENÇA
A Globenet Cabos Submarinos S.A., inscrita sob o CNPJ nº 02.934.071/000197, estabelecida na Avenida José Silva de Azevedo Neto, nº 200, bloco 004 S. 202 Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22775-056 torna público que recebeu do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a
Licença Prévia (LP) nº 619/2019 e a Licença de Instalação (LI) nº 1321/2019, para o
Sistema de Cabo Submarino Malbec, com validade de 02 anos. O empreendimento irá
conectar por via oceânica as cidades de Praia Grande/SP e Rio de Janeiro/RJ com a
Argentina, na cidade de Las Toniñas. Processo IBAMA nº 02001.036240/2018-03.
JOSELITO BERGAMASCHINE MATA DIZ
Representante Legal
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019112700162

Nº 229, quarta-feira, 27 de novembro de 2019

162

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

