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Preço banca: R$ 3,00

Vale responderá a ações coletivas nos
EUA por tragédia em Brumadinho
Rombo da Previdência aumenta
para R$ 290 bilhões em 2018
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Relator da ONU diz que lama de
barragem chegará ao Rio São Francisco
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

34º C
21º C

Noite

Os ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, da Casa
Civil, Onyx Lorenzoni, do Desenvolvimento Regional, Gustavo
Canuto, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falam sobre o
acidente da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais
Das mais de 20 mil barragens cidiu priorizar o mapeamento de
existentes no país, o governo de- 3.386 empreendimentos que fo-

A 57ª edição das 24 Horas
de Daytona, disputada no último
final de semana (26 e 27), marcou o encerramento da carreira
do piloto Christian Fittipaldi. A
bordo do #5 Mustang Sampling
Cadillac DPi-V.R e ao lado dos
companheiros Filipe Albuquerque e João Barbosa, o brasileiro
terminou em nono no geral e sétimo na categoria DPi, numa
grande prova de recuperação,
após terem problemas no classificatório e largarem de último.
A corrida foi marcada por
muita chuva, o que provocou
seu cancelamento prematuro.
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O Ibovespa, principal índice que mede o desempenho
das ações negociadas na B3,
antiga BM&F Bovespa, fechou na terça-feira (29) em
alta de 0,2%, aos 95.639 pontos. As ações da Vale, que na
segunda-feira caíram 24,5%,
registraram leve alta de 0,85% na
terça-feira.
Entre as ações que compõem
o Ibovespa, as que mais valorizaram foram as da Eletrobras ON
(7,08%), Magaz Luiza ON

(6,4%), e Estacio (5,52%). As
que mais perderam valor foram
RaiaDrogasil (-3,09%), Engie (2,29%), e MRV ON (-2,55%).
Os papeis mais negociadas no dia
foram os da Vale ON (0,85%),
Petrobras PN (2,42%), e ItauUnibanco (-0,73%).
O dólar encerrou o dia financeiro em queda de 1,14%,
cotado a R$ 3,72. O euro também se desvalorizou, caindo
1,08% e fechando a R$ 4,25.
(Agencia Brasil)

Foto/ Nilton Wolff

EURO
EMS Taubaté Funvic
Depois de um fim de semana de realização da Copa
Brasil masculina de vôlei, três

33º Torneio de Verão de
Ciclismo segue com
inscrições abertas
O 33º Torneio de Verão de
Ciclismo reunirá o melhor do
ciclismo nacional entre os
dias 21 e 24 de fevereiro,
com quatro etapas na cidade
de Ilha Comprida, no litoral
sul paulista. As inscrições
para a competição seguem
abertas e o prazo vai até o dia
15 de fevereiro no site
www.treinoonline.com.br,
para as categorias Elite, Open,
Junior (15 a 18 anos), Sênior
(35 a 44 anos) e Máster (45
anos em diante). A Elite, mas-

das quatro equipes participantes
da Fase Final da competição mudam o foco e entram em quadra

nesta quarta-feira (30) de volta
pela Superliga Cimed 18/19. Neste dia, o EMS Taubaté Funvic (SP),
eliminado na semifinal, receberá
o Vôlei Renata (SP) às 21h30, no
ginásio do Abaeté, em Taubaté
(SP), em partida válida pela terceira
rodada do segundo turno e que terá
transmissão ao vivo do SporTV 2.
O clima na equipe, que acabou superada pelo Fiat/Minas
(MG) e não conseguiu chegar a
decisão da Copa Brasil no último sábado, é de mudança de direcionamento do foco. Neste
momento, o capitão Raphael afirma que o grupo está concentrado na Superliga Cimed. Página 6

culino e feminino, aliás, contará pontos para o ranking da
Confederação Brasileira de
Ciclismo (CBC).
As inscrições têm taxa de
R$ 75,00 até dia 10 de janeiro. De 11 de janeiro a 15 de
fevereiro, o valor será de R$
85,00. Como se vê, a confirmação antecipada será vantajosa para os atletas e equipes.
Mais detalhes também podem ser obtidos pelo telefone (13) 99711.1779, a com
José Reinato.
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Arena Verão: Brasileiro de
Beach Soccer começa nesta
quarta-feira (30) em Guarujá

Fittipaldi : fim de semana de muitas homenagens

EMS Taubaté Funvic recebe
o Vôlei Renata com novo foco

Turismo
Compra: 3,57
Venda:
3,87

Compra: 142,02
Venda: 171,02

Bolsa e ações da Vale sobem;
dólar e euro fecham
dia em baixa

As 24 Horas de Daytona
marcou final da carreira
de Christian Fittipaldi

DÓLAR

OURO
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Esporte

Comercial
Compra: 3,72
Venda:
3,72

Compra: 4,24
Venda:
4,25

ram classificados, de acordo com
últimos relatórios do setor, com
“dano potencial associado alto” ou
“risco alto”. A informação foi confirmada pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, após reunião do primeiro
escalão do governo Jair Bolsonaro na manhã de terça-feira (29).
O conselho de ministros, comandado pelo presidente em
exercício, Hamilton Mourão,
decidiu, no encontro no Palácio
do Planalto, priorizar as estruturas que serão submetidas imediatamente à resolução publicada
na terça-feira no Diário Oficial
da União. O texto determina o
pente fino sob as condições das
barragens e avaliação imediata
sobre a necessidade de remover
instalações que coloquem pessoas em risco.
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Governo paulista zera ICMS
de frutas, verduras e
hortaliças embalados

Foto/ Luiz Doro

Alerta
A Organização das Nações
Unidas (ONU) alertou para a
“crescente tensão” na Venezuela. Segundo dados da entidade,
5 mil pessoas deixam o país
por dia, exigindo proteção internacional.
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O procurador-geral da Venezuela, Tareck William Saab,
pediu na terça-feira (29) ao
Tribunal Superior de Justiça
(TSJ) para proibir o presidente interino Juan Guaidó de deixar o país, assim como o congelamento de suas contas bancárias e a alienação de bens. As
ações cautelares serão julgadas
pela Corte Suprema.
No pedido, o procurador
Saab diz que Guaidó é o responsável por fatos ocorridos
no último dia 22 que “prejudicaram a paz da República, a
economia e o patrimônio nacional”. Segundo Saab, Guaidó
será investigado por seus atos.
O promotor acrescentou
que o Ministério Público também concordou em iniciar uma
investigação preliminar contra
Guaidó, apontado como responsável pela violência nos
protestos deflagrados nos últimos dias contra o presidente
Nicolás Maduro.
No último dia 23, Guaidó
se autopro clamou o presidente
interino da Venezuela, prometendo anistia aos militares que abandonarem Maduro, e melhorar a
qualidade de vida do país, restabelecendo a democracia e a liberdade. Maduro reagiu, afirmando
que ele é o presidente da República. Países, como o Brasil, os
Estados Unidos e Israel se manifestaram a favor de Guaidó.

Governo vai priorizar
fiscalização de 3,3 mil
barragens com alto risco

letiva todos que investiram na
companhia brasileira entre 13
de abril de 2018 a 28 de janeiro deste ano. O escritório
de Nova York disponibilizou
um site, um número com ligação gratuita e um e-mail
com endereço de dois advogados para que os interessados busquem informações sobre como entrar na ação coletiva.
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Juros do cheque especial
e do rotativo do cartão sobem
em dezembro
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Foto/José Mário Dias

MP pede
proibição de
Guaidó sair
da Venezuela
e bloqueio
de bens

Uma ação coletiva contra a
Vale foi aberta na Corte de
Nova York pelo escritório de
advocacia Rosen Law Firm
em função da tragédia em
Brumadinho. O escritório
americano diz que o processo
“busca recuperar os danos
para os investidores da Vale
segundo as leis federais de valores mobiliários”.
Podem entrar na ação co-

Osasco em ação no Paulista
A terceira e última semana de
competições da Arena Verão 2019
começa nesta quarta-feira (30),
quando será realizada a primeira
rodada do Campeonato Brasileiro
de Beach Soccer de Clubes. O torneio será realizado na praia da Enseada, em Guarujá, na altura do

número 2.200 da Av. Miguel Stefano, com entrada gratuita para
o público. Oito times estão confirmados, divididos no grupo A Vasco da Gama, Flamengo, Náutico e Osasco Audax - e no B Sampaio Correa, Botafogo, Vitória e Joinville.
Página 6

Jornal O DIA SP

São Paulo

Página 2

Governo paulista zera ICMS de frutas,
verduras e hortaliças embalados

CESAR
NETO
M Í D IA S
A coluna (diária) de política do jornalista CESAR NETO vem
sendo publicada desde 1993. Na imprensa, pelo jornal O DIA (3º
mais antigo diário em São Paulo - SP). Na Internet desde 1996, o
site www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. No
Twitter @CesarNetoReal
C Â MA RA ( S P)
Quem trouxe pra cidade de São Paulo o chamado ‘Janeiro
Branco’ foi o médico e vereador Dr. Milton (PODEMOS). O
nome surgiu via Conselho Federal de Psicologia. A explicação é
que no início do ano a Saúde Mental da população costuma piorar
bastante pela soma das frustrações e ansiedades.
PR E F E I T U RA ( S P )
Quando Bruno Covas (PSDB) afirma que não tá preocupado
em deixar uma grande marca de governo, mas sim realizar dentro
das possibilidades políticas e orçamentárias tá remetendo pro
fato de que os que deixaram grandes marcas tão fora da política
ou vivendo situações jurídicas constrangedoras.
A S S E M B LE IA ( S P)
Morte de Jooji Hato (MDB), deputado que estava no 2º mandato, remete pra história dos 7 mandatos na Câmara paulistana de
vereadores. Irmão do ex-vereador e ex-deputado federal Mario
Hato, deixa a continuidade desta história pro seu filho George,
no 2º mandato de vereador na Câmara paulistana.
GOVERNO (SP)
Se havia quem apostasse que o ex-prefeito paulistano Doria
(dono paulista do PSDB a caminho de se tornar sócio preferencial do nacional) demorasse muito tempo pra dominar a prometida desestatização de setores não essenciais aos governos estaduais, começa a sacar que vai dar aula pro Brasil.
CONGRESSO
Depois de amanhã, tanto os 3 senadores como os 70 deputados federais pelo Estado de São Paulo vão sentir na pele quem é
quem nos votos que elegerão as Mesas Diretoras do Senado Federal e Câmara dos Deputados. Os novatos vão sentir o peso das
negociações que rolam de acordo com o Executivo.
PR E S I D Ê N C I A
Recuperando-se bem das cirurgias de reconstrução do trânsito intestinal (quase morreu após uma facada durante a campanha)
Bolsonaro (PSL) volta a despachar já a partir de hoje num ambiente do hospital israelita Albert Einsten em São Paulo. Tá dando
risada de possível trama(Forças Armadas) pra afastá-lo
J U S T I Ç AS
O rompimento de barragens (caso Vale-Brumadinho) vai muito
além dos mortos que podem passar de 300 - que vai jogar lama na
história de cada um dos envolvidos, inclusive em relação aos danos pra investidores fora do Brasil (como foi o caso dos roubos
bilionários via ‘Petrolão’. É um pré-Armagedom.
PA R T I D O S
O PT sabe que mesmo com meio milhão de assinaturas pra
dar um Nobel pra Lula (condenado e encarcerado por corrupções
e lavagens de dinheiro), o fundador do partido - que completa 39
anos em fevereiro - não será o indicado. Foi só mais uma narrativa pra dizer ao mundo que ele é ‘preso’ político.
EDITOR
A coluna (diária) de política do jornalista CESAR
NETO tornou-se referência das liberdades possíveis. Ele está
dirigente na Associação “Cronistas de Política de São Paulo”.
Recebeu Medalha Anchieta na Câmara paulistana e Colar de Honra
ao Mérito na Assembleia (SP).
..............................................
EMAIL cesar@cesarneto.com

Cidade do Futuro
recebe mais de 2 mil
pessoas no Triângulo
Histórico do centro
de São Paulo
A SP Negócios, agência de
promoção de investimentos e exportações do município, em parceria com a Secretaria Municipal
de Turismo, promoveu o I Cidade
do Futuro, festival com mais de 30
atrações de inovação e tecnologia, em 16 locais do centro histórico da capital paulista.
Marcos importantes, como o
Mosteiro de São Bento, o Edifício Martinelli e a Bolsa de Valores de São Paulo receberam
para palestras e eventos de vários formatos mais de 2 mil
pessoas, o que movimentou o
centro da cidade na última sexta-feira (25), feriado de aniversário da cidade.
Além dos eventos fechados,
que demandaram inscrição pré-

São Paulo, quarta-feira, 30 de janeiro de 2019

via – como nas palestras sobre
o “Dinheiro do Futuro”, na Bovespa, houve instalações artísticas, como a alameda de guardachuvas, na Rua do Comércio,
apresentações de cosplays (fantasias minuciosas de personagens de desenhos animados ou
séries), e oficina de drones.
O Cidade do Futuro é a primeira promoção conjunta entre
a SP Negócios e a Secretaria de
Turismo, que em dezembro celebraram acordo para promoções de eventos de tecnologia,
inovação e negócios, além da
atração de empresas para se fixarem no triângulo histórico do
centro paulistano — delimitado
pelas ruas Líbero Badaró, Boa
Vista e Direita.

Na terça-feira (29), o governador João Doria assinou decreto que isenta o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS) dos
produtos hortifrutigranjeiros,
estendendo o benefício a frutas,
verduras e hortaliças que estejam embaladas ou resfriadas,
mesmo que tenham sido cortadas ou descascadas.
A autorização foi dada pelo
Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz), por meio
do Convênio ICMS-21/15, e tornou-se possível após aprovação
do Projeto de Lei de nº 787/
2017, do Deputado Estevão Galvão. O decreto será publicado no
Diário Oficial do Estado e a
isenção valerá a partir de 1º de
fevereiro de 2019.
De grande importância para
o setor, o decreto atende o pleito dos produtores e distribuidores que realizam operações dentro do Estado de São Paulo e recolhem o ICMS com alíquota de
18%, ou reduzida a 12% quando
realizadas por fabricante ou atacadista.
Já para as operações com
outras unidades da Federação, o
setor utilizava alíquotas de 7%
(destinadas ao Norte, Nordeste,
Centro-Oeste e Espírito Santo)
ou 12% (Sul, Sudeste, exceto
Espírito Santo). E 4%, no caso
de mercadoria importada.
A isenção do ICMS se aplica
às operações com hortifrútis
detalhados no artigo 36, do Anexo I do Regulamento do ICMS,
tais como abóbora, alface, bata-

ta, cebola, espinafre, banana e
mamão, entre outros. Esses produtos podem estar ralados, cortados, picados, fatiados, torneados, descascados ou desfolhados.
Também é permitido que estejam lavados, higienizados,
embalados ou resfriados, desde
que não cozidos e não haja adição de quaisquer outros produtos que não os relacionados,
mesmo que simplesmente para
conservação.
O setor de hortaliças é o que
mais gera empregos diretos na
cadeia primária: são até 25 pessoas por hectare, em trabalho
fixo ou temporário. O valor da
produção agropecuária paulista
em 2018, de acordo com dados
da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, foi de
cerca de R$ 74 bilhões.
Desse total, aproximadamente 15% representam receita
proveniente da produção de frutas e hortaliças. Segundo estimativas do setor, ao menos 50 mil
agricultores paulistas serão beneficiados com a desoneração.
Para o governador, a medida
é uma das formas como a desburocratização do Estado pode
fomentar a atividade econômica:
“São menos 18% de impostos
inúteis e inadequados. Infelizmente, ao longo dos anos, vários produtores foram penalizados
exatamente porque estavam fazendo o correto, limpando, lavando e embalando os seus produtos, mas tendo que pagar mais
impostos e fazendo com que os

preços de frutas e verduras fossem mais caros nos supermercados. A partir de agora, São Paulo dá este bom exemplo que reduz o preço de alimentos para o
consumidor em todos os níveis.”
Doria afirmou que outras
medidas de desoneração fiscal
podem ser tomadas ainda em
2019, em especial para os setores de alimentação e de higiene
e limpeza. Porém, o governador
espera contrapartidas imediatas
do setor privado, como a queda
dos preços para o consumidor
final de itens que venham a ser
desonerados.
“Ações desta natureza possivelmente se repetirão ao longo
do ano. Menos burocracia, menos impostos, mais motivação
para produtores e distribuidores
e, com isso, gerando mais emprego e renda, e ao gerar renda e
mais emprego, geramos mais
impostos e o Estado cumpre
também o seu objetivo social”,
finalizou Doria.
O secretário estadual da
Agricultura e Abastecimento,
Gustavo Diniz Junqueira, também falou sobre a importância
do ato para os produtores paulistas: “O decreto assinado hoje
vai ao encontro da proposta de
incentivar o produtor a agregar
valor ao seu produto para aumentar a receita. Estamos reparando
uma injustiça com o agricultor
que tem espírito empreendedor,
e incentivando aqueles que não
se preocupavam com a apresentação de seus produtos a fazê-lo
de maneira a ganhar mais.”

Os produtos contemplados
estão detalhados no artigo 36,
Anexo I do Regulamento do
ICMS, itens I a VIII e X a XII,
conforme disposto abaixo:
I – abóbora, abobrinha, acelga, agrião, aipim, aipo, alcachofra, alecrim, alface, alfavaca, alfazema, almeirão, aneto, anis,
araruta, arruda e azedim;
II – bardana, batata, batatadoce, berinjela, bertalha, beterraba, brócolos e brotos de vegetais usados na alimentação humana;
III – cacateira, cambuquira,
camomila, cará, cardo, catalonha, cebola, cebolinha, cenoura,
chicória, chuchu, coentro, cogumelo, cominho, couve e couveflor;
IV – endívia, erva-cidreira,
erva de santa maria, erva-doce,
ervilha, escarola, espargo e espinafre;
V – funcho, flores e frutas
frescas, exceto amêndoas, avelãs, castanhas e nozes;
VI – gengibre, hortelã, inhame, jiló e losna;
VII – macaxeira, mandioca,
manjericão, manjerona, maxixe,
milho verde, moranga e mostarda;
VIII – nabiça e nabo;
X – palmito, pepino, pimenta e pimentão;
XI – quiabo, rabanete, raizforte, repolho, repolho chinês,
rúcula, ruibarbo, salsa, salsão e
segurelha;
XII – taioba, tampala, tomate, tomilho e vagem;

Núcleos de atendimento receberão
ações intersecretariais da Prefeitura
Com o objetivo de iniciar
um plano de ações intersecretariais para aprimorar os serviços
prestados pelos núcleos de atendimento da Prefeitura, o prefeito Bruno Covas, acompanhado
pelo secretário de Assistência e
Desenvolvimento Social, José
Castro, visita na terça-feira (29)
a Casa Porto Seguro, na região
central da cidade. O objetivo da
ação é fazer com que a população em situação de rua, público
alvo deste serviço, conquiste sua
autonomia.
“Esse e os demais núcleos
têm como objetivo estimular o
processo de sociabilidade, na
perspectiva da construção de vínculos interpessoais, buscando a
inserção social para essa população que se encontra em situação de rua”, destaca o secretá-

rio de Assistência e Desenvolvimento Social, José Castro.
A Casa Porto Seguro é um
dos 10 núcleos de convivência
da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social (SMADS) para moradores em situação de rua que conta com um atendimento humanizado, com o objetivo de buscar
o resgate, a valorização e a inserção dos indivíduos na sociedade. A unidade foi inaugurada
em 1992 e é administrada
pela Associação Evangélica Beneficente. Atualmente atende,
em média, 132 pessoas por dia,
entre homens e mulheres.
Os conviventes contam com
aulas de alfabetização, prática de
horta e grupo de reflexão. Além
disso, jogam futebol e participam de palestras, aprendem ar-

tesanato em MDF e capoeira.
Também há oficinas de jardinagem, conscientização ambiental,
compostagem, música, grupos
de saúde, festas, entre outras atividades.
Ofertas de trabalho
A Casa Porto Seguro oferece três refeições ao dia (café da
manhã, almoço e lanche), com
um cardápio balanceado, além de
lavanderia e chuveiros. Os funcionários do local estimulam o
resgate dos vínculos familiares
e intrafamiliares e ainda fazem
a articulação e contatos com fontes de oferta de trabalho. Em
2018, 2.890 conviventes participaram de atividades de geração
de renda.
O espaço funciona das 8h às
17h, todos os dias da semana, e

conta com uma equipe de 14 funcionários de diferentes áreas.
Além da SMADS, o local tem
convênios com o Banco de Alimento da Cidade de São Paulo,
Banco Ceagesp de Alimentos e
com o SESC Mesa Brasil.
A Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social conta com dez núcleos de
convivência com um total
de 3.122 vagas, sendo que alguns
fazem encaminhamento para
pernoite em Centros de Acolhida. Uma das unidades, a Rede
Rua, possui um restaurante
comunitário com 300 vagas.
Os espaços também recebem pessoas que frequentam
os Centros Temporários de Acolhimento, já que esses também
são estimulados a participar de
atividades socioeducativas.

IPEM-SP vê problemas em 14%
dos materiais escolares no Estado
O IPEM-SP (Instituto de
Pesos e Medidas do Estado de
São Paulo), órgão do Governo
do Estado que tem como finalidade proteger o cidadão, realizou no último dia 22 de janeiro a operação “Aluno Nota 10”.
O objetivo foi identificar
se o conteúdo de diversos materiais escolares corresponde
ao indicado na embalagem para
o consumidor. Dos 22 produtos analisados em laboratório,
3 (14%) apresentaram irregularidades.
A ação foi realizada nos laboratórios do instituto na capital e nas cidades de Bauru,
Campinas e São Carlos, com
produtos destinados a uso escolar, entre eles, cola,
purpurina, glitter, clips, massa
de modelar; cadernos embalados (desenho, linguagem, universitário, caligrafia, etc); papel e plástico para encapar, papel Crepon, cola de tintas (guache nanquim, acrílica etc); corretor de texto; fita adesiva, dupla face, papel sulfite (A4),
papeis em bloco (folha para fichário de desenho, linguagem,

papel canson e papel vegetal.
Em 2018, a mesma operação fiscalizou 42 produtos e
encontrou irregularidades em 2
(5%). Os comerciantes autuados têm 10 dias para apresentar defesa. De acordo com a lei
federal 9.933/99, as multas
podem variar entre R$ 100 e
R$ 1,5 milhão.
Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor pode
entrar em contato com a Ouvidoria do IPEM-SP pelo telefone 0800-0130-522, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h,
ou
pelo
email: ouvidoria@ipem.sp.gov.br.
Vale lembrar que o consumidor deve adquirir produtos
certificados com o Selo de
Identificação da Conformidade
do Inmetro, evidenciando que
atendem aos requisitos de segurança previstos no regulamento.
– A certificação compulsória dos artigos escolares tem
como objetivo evitar acidentes
que possam colocar em risco
a segurança de crianças que utilizam estes produtos. Alguns

pontos verificados nos 25 produtos contemplados pelo regulamento são a presença de substâncias tóxicas em itens que possam ser levados à boca ou com
risco de serem ingeridas e/ou
inaladas; a existência de bordas
cortantes ou pontas perigosas,
dentre outros requisitos.
Os produtos regulamentados pelo Inmetro são: apontador, borracha e ponteira de borracha; caneta esferográfica/roller/gel; caneta hidrográfica
(hidrocor); giz de cera; lápis
(preto ou grafite); lápis de cor;
lapiseira; marcador de texto;
cola (líquida ou sólida); corretor adesivo; corretor em tinta;
compasso; curva francesa; esquadro; normógrafo; régua;
transferidor; estojo; massa de
modelar; massa plástica; merendeira/lancheira com ou sem seus
acessórios; pasta com aba elástica; tesoura de ponta redonda;
tinta (guache, nanquim, pintura a
dedo plástica, aquarela).
– O Selo do Inmetro deve
ser afixado na embalagem ou
diretamente no produto. Se for
um tipo de material vendido a

granel, como lápis, borrachas,
apontadores ou canetas, a embalagem expositora com o
Selo Inmetro deve estar próxima ao produto para que o consumidor identifique corretamente.
– Além de verificar a presença do Selo, dois outros cuidados devem ser observados
pelo consumidor: a compra no
mercado formal e a exigência
da nota fiscal.
Orientação para o consumo
O IPEM-SP disponibiliza
para download o Guia Prático
de Consumo, que traz dicas ao
consumidor sobre o que observar na hora da compra de produtos embalados, têxteis, eletrodomésticos, itens que devem trazer o selo do Inmetro e
também a utilização de balanças disponíveis em supermercados, padarias, açougues e
outros tipos de comércio.
Para o download do guia
acesse http://goo.gl/jYpCEk,
aproveite e conheça outras publicações do IPEM-SP no
link: http://goo.gl/Waw0P1.

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

E-mail: jornalodiasp@terra.com.br

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil
Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

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

Site: www.jornalodiasp.com.br

Jornal O DIA SP
São Paulo, quarta-feira, 30 de janeiro de 2019

Economia

Página 3

Rombo da Previdência aumenta
para R$ 290 bilhões em 2018
O déficit somado das previdências do setor privado,
dos servidores públicos da
União e dos militares aumentou 8% e fechou 2018 em R$
290,297 bilhões, divulgou na
terça-feira (29) o Tesouro
Nacional. Em valores absolutos, o rombo aumentou R$
21,5 bilhões, repetindo o recorde da série histórica.
No Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que engloba os trabalhadores do setor privado, o déficit aumentou 7%, de
R$ 182,45 bilhões em 2017
para R$ 195,197 bilhões no ano
passado. No Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS), que
atende os servidores públicos
civis da União, o resultado negativo passou de R$ 45,25 bilhões para R$ 46,4 bilhões na
mesma comparação.
No regime dos militares, o
déficit aumentou de R$ 37,68

bilhões em 2017 para R$ 43,9
bilhões em 2018. No Fundo
Constitucional do Distrito Federal, que complementa o salário de servidores das áreas de
saúde, educação e segurança
do DF, o resultado negativo
subiu de R$ 3,42 bilhões para
R$ 4,8 bilhões.
Recomendação
Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, somente a aprovação de
uma reforma da Previdência poderá segurar o crescimento do
déficit. Caso contrário, o desequilíbrio das contas públicas se
intensificará não apenas na
União, mas nos estados e nas
prefeituras.
“Se não houver reforma da
Previdência, a situação vai se
agravar e não haverá ajuste fiscal. Isso não só no governo federal, mas também nos estados.

O Brasil está passando por um
processo de envelhecimento
muito rápido. Se o Brasil não fizer uma reforma da Previdência,
será impossível um ajuste fiscal
no Brasil”, advertiu o secretário.
Almeida acrescentou que o
rombo da Previdência representa
o principal fator para o déficit
primário de R$ 120,3 bilhões
nas contas do Governo Central
– Tesouro Nacional, Previdência
Social e Banco Central – em
2018. Esse foi o quinto ano consecutivo de rombo.
Amadurecimento
Para Almeida, o debate em
torno da reforma da Previdência
“amadureceu” de 2016 - quando
o governo anterior enviou a proposta ao Congresso - para cá.
Segundo ele, o governo atual
está conduzindo bem o processo e conta com dois fatores favoráveis para acelerar as discus-

sões. O primeiro é a nomeação
do ex-deputado Rogério Marinho para a Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho. “Ele é um
político que vai explicar a necessidade da reforma para políticos,
fazendo uma explicação melhor
que a dos técnicos”, justificou.
O segundo fator, apontou o
secretário do Tesouro, é o apoio
de governadores de estados com
problemas financeiros. “Na proposta de 2016, não tínhamos
governadores engajados na reforma da Previdência. Agora temos um conjunto de novos governadores que defendem a reforma porque precisam controlar a despesa com pessoal nos
estados”, explicou.
Ele disse ainda que o fato de
a equipe técnica do governo anterior continuar a se envolver na
elaboração da proposta indica
uma continuidade nas discussões. (Agencia Brasil)

Juros do cheque especial e do rotativo
do cartão sobem em dezembro
Os clientes de instituições
financeiras que caíram no rotativo do cartão de crédito ou usaram cheque especial pagaram
juros mais caros em dezembro
de 2018, de acordo com dados
do Banco Central (BC), divulgados na terça-feira (29).
A taxa de juros do cheque
especial subiu 6,9 pontos percentuais, em relação a novembro, ao
chegar em 312,6% ao ano, em
dezembro. No ano, entretanto,
houve recuo de 10,4 pontos percentuais nessa taxa de juros.
As regras do cheque especial mudaram no ano passado. Os
clientes que utilizam mais de
15% do limite do cheque durante 30 dias consecutivos passaram a receber a oferta de um parcelamento, com taxa de juros
menores que a do cheque especial definida pela instituição financeira.
Segundo o chefe do Departamento de Estatísticas do BC,
Fernando Rocha, a alta da taxa
média do cheque especial em
dezembro ocorreu porque uma
instituição financeira aumentou
os juros dessa modalidade. Além
disso, os clientes que permaneceram no cheque especial em
dezembro, mês de pagamento do
13º salário, são avaliados com
maior risco de inadimplência
pelos bancos e pagam juros mais
caros.

“As taxas dos juros do cheque especial são as maiores disponíveis no mercado. São linhas
de emergência para não serem
usadas e se forem usadas, para
sair o mais rápido possível”, explicou Rocha. Ele acrescentou
que o saldo do cheque especial
não cresceu em 2018, indicando
que menos pessoas estão usando
essa modalidade de crédito.
Rotativo do cartão
A taxa média do rotativo do
cartão de crédito subiu 5,6 pontos percentuais em relação a
novembro, chegando a 285,4%
ao ano, no mês passado. No ano,
houve redução de 46,7 pontos
percentuais.
Pelos dados do BC, os bancos reduziram a taxa do rotativo
dos consumidores inadimplentes, mas aumentaram os juros
daqueles que pagam pelo menos
o mínimo da fatura em dia. A taxa
média é formada com base nos
dados de consumidores adimplentes e inadimplentes. No
caso do consumidor adimplente, que paga pelo menos o valor
mínimo da fatura do cartão em
dia, a taxa chegou a 268% ao ano
em dezembro, com aumento de
12,4 pontos percentuais em relação a novembro e de 30,7 pontos percentuais no ano.
A taxa cobrada dos consumidores que não pagaram ou atra-

saram o pagamento mínimo da
fatura (rotativo não regular) subiu 0,9 ponto percentual de novembro para dezembro e caiu
97,4 pontos percentuais no ano.
A taxa encerrou 2018 em
297,7% ao ano.
O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga
menos que o valor integral da
fatura do cartão. O crédito rotativo dura 30 dias. Após esse prazo, as instituições financeiras
parcelam a dívida.
CMN
Em abril de 2018, o Conselho Monetário Nacional (CMN)
definiu que clientes inadimplentes no rotativo do cartão de crédito passem a pagar a mesma
taxa de juros dos consumidores
regulares. Essa regra entrou em
vigor em junho deste ano. Mesmo assim, a taxa final cobrada de
adimplentes e inadimplentes não
será igual porque os bancos podem acrescentar à cobrança os
juros pelo atraso e multa.
Modalidades caras
As taxas do cheque especial
e do rotativo do cartão são as
mais caras entre as modalidades
oferecidas pelos bancos. A do
crédito pessoal, por exemplo,
ficou em 107,3% ao ano em dezembro, com redução de 15,6
pontos percentuais na compara-

ção com o mês anterior. A taxa
do crédito consignado (com
desconto em folha de pagamento) chegou a 24,2% ao ano, com
redução de 0,1 ponto percentual em relação a novembro.
A taxa média de juros para as
famílias caiu 2,7 pontos percentuais para 48,9% ao ano. Essa é
a menor taxa desde setembro de
2014, quando ficou em 48,3%
ao ano. A taxa média das empresas caiu 1,5 ponto percentual,
atingindo 18,8% ao ano.
A inadimplência do crédito,
considerados atrasos acima de
90 dias, para pessoas físicas,
permaneceu em 4,8%. No caso
das pessoas jurídicas, houve recuo de 0,3 ponto percentual para
2,7%. Esses dados são do crédito livre em que os bancos têm
autonomia para emprestar o dinheiro captado no mercado.
No caso do crédito direcionado (empréstimos com regras
definidas pelo governo, destinados, basicamente, aos setores
habitacional, rural e de infraestrutura) os juros para as pessoas
físicas subiu 0,1 ponto percentual para 7,8% ao ano. A taxa
cobrada das empresas caiu 0,8
ponto percentual para 8,4% ao
ano. A inadimplência das pessoas físicas caiu 0,2 ponto
percentual enquanto das empresas permaneceu em 2%.
(Agencia Brasil)

Déficit primário somou
R$ 120,3 bilhões em 2018
As receitas acima do previsto e a execução abaixo do
previsto de algumas despesas
fizeram o Governo Central
(Tesouro Nacional, Previdência
Social e Banco Central) cumprir
a meta de déficit primário com
folga em 2018. Segundo números divulgados na terça-feira
(29) pelo Tesouro Nacional, o
resultado ficou negativo em R$
120,3 bilhões no ano passado,
contra déficit de R$ 124,3 bilhões registrado em 2017.
O déficit primário representa o resultado negativo nas
contas do governo desconsiderando o pagamento dos juros
da dívida pública. Esse foi o
quinto ano seguido de resultado negativo nas contas públicas. Mesmo assim, o resultado de 2018 foi o melhor desde 2014, quanto o déficit tinha
chegado a R$ 23,482 bilhões.
O déficit fechou 2018 melhor que o esperado. Segundo
o Prisma Fiscal, pesquisa do
Ministério da Economia divulgada todos os meses, as instituições financeiras esperavam
déficit de R$ 126,062 bilhões
para o Governo Central no ano

passado.
Apesar da melhora em
2018, o resultado de dezembro
apresentou piora. No mês passado, o déficit somou R$ 31,8
bilhões, alta de 51,1% em relação aos R$ 21 bilhões registrados em dezembro de 2017.
De acordo com o Tesouro
Nacional, três fatores contribuíram para a diminuição do
déficit em 2018. O primeiro
foi o fato de a receita líquida
ter vindo R$ 5,9 bilhões acima
do projetado no ano passado.
Isso foi influenciado tanto
pelo pagamento de renegociações de dívidas com a União
como pelo crescimento das
receitas com royalties de petróleo, que aumentaram 60%
acima da inflação em 2018 por
causa da elevação do preço internacional do barril e da alta
do dólar.
O segundo fator foi a execução da despesa ter ficado R$
32,8 bilhões abaixo do programado. Parte dessa diferença
deve-se ao represamento de R$
7,7 bilhões de recursos em ministérios. Chamado de empoçamento, esse processo ocor-

re quando a equipe econômica
libera recursos, mas os ministérios não conseguem gastálos por problemas de gestão ou
de subvinculações orçamentárias que dificultam o remanejamento de verbas.
Até novembro, o empoçamento estava em torno de R$
15 bilhões, o que indica que o
Poder Executivo conseguiu
acelerar a execução do Orçamento no último mês do ano.
Outra despesa que ficou abaixo do projetado foi a subvenção do diesel. Introduzido após
a greve dos caminhoneiros,
esse gasto consumiu R$ 5,7
bilhões em 2018, diferença de
R$ 6,4 bilhões em relação ao
valor original de R$ 12,1 bilhões.
Receitas acima do previsto
Em 2018, as receitas líquidas acumulam alta de 2,6% acima da inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA). As
despesas totais, em contrapartida, subiram em ritmo menor:
2% acima da inflação. Os gastos com a Previdência Social

subiram 1,5% além da inflação, contra alta de 1,2% (também acima da inflação) dos
gastos com pessoal.
As demais despesas obrigatórias, no entanto, acumularam
queda de 2% descontada a inflação, por causa principalmente da redução dos gastos com o
Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) (-55,9%, descontada a inflação), com subsídios
(-20,9%) e com abono e seguro desemprego (-5,2%).
As despesas de custeio
(manutenção da máquina pública) acumularam alta de 5,3%
acima da inflação no ano passado. Os investimentos (obras
públicas e compra de equipamentos) somaram R$ 53,132
bilhões, alta de 12,2% além da
inflação em relação ao ano passado.
Os gastos com o Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC), programa de investimentos federais que vigorou
até o ano passado, somaram R$
27,596 bilhões em 2018, queda de 10,1% em relação a
2017, descontada a inflação.
(Agencia Brasil)

Vale responderá a
ações coletivas nos
EUA por tragédia
em Brumadinho
Uma ação coletiva contra a Vale foi aberta na Corte de Nova
York pelo escritório de advocacia Rosen Law Firm em função da
tragédia em Brumadinho. O escritório americano diz que o processo “busca recuperar os danos para os investidores da Vale segundo as leis federais de valores mobiliários”.
Podem entrar na ação coletiva todos que investiram na companhia brasileira entre 13 de abril de 2018 a 28 de janeiro deste
ano. O escritório de Nova York disponibilizou um site, um número com ligação gratuita e um e-mail com endereço de dois
advogados para que os interessados busquem informações sobre
como entrar na ação coletiva.
Os advogados acusam a Vale de não ter avaliado o potencial
de risco de uma das barragens da mina de ferro do Córrego do
Feijão em Brumadinho (MG), que acabou causando a morte de
dezenas de pessoas e o desaparecimento de centenas.
O escritório Bronstein, Gewirtz & Grossman, também de Nova
York, também pretendem abrir uma ação coletiva para ver se a
Vale e seus diretores violaram leis federais de valores mobiliários. A queda de 8% das ações da companhia brasileira na bolsa de
valores de Nova York e o bloqueio de US$ 1,3 bilhão para possíveis pagamentos de danos nos futuros são, segundo o escritório,
motivos para o processo.(Agencia Brasil)

MP pede proibição de
Guaidó sair da Venezuela e
bloqueio de bens
O procurador-geral da Venezuela, Tareck William Saab, pediu na terça-feira (29) ao Tribunal Superior de Justiça (TSJ) para
proibir o presidente interino Juan Guaidó de deixar o país, assim
como o congelamento de suas contas bancárias e a alienação de
bens. As ações cautelares serão julgadas pela Corte Suprema.
No pedido, o procurador Saab diz que Guaidó é o responsável por fatos ocorridos no último dia 22 que “prejudicaram a paz
da República, a economia e o patrimônio nacional”. Segundo Saab,
Guaidó será investigado por seus atos.
O promotor acrescentou que o Ministério Público também
concordou em iniciar uma investigação preliminar contra Guaidó, apontado como responsável pela violência nos protestos deflagrados nos últimos dias contra o presidente Nicolás Maduro.
No último dia 23, Guaidó se autoproclamou o presidente interino da Venezuela, prometendo anistia aos militares que abandonarem Maduro, e melhorar a qualidade de vida do país, restabelecendo a democracia e a liberdade. Maduro reagiu, afirmando que ele é o presidente da República. Países, como o Brasil,
os Estados Unidos e Israel se manifestaram a favor de Guaidó.
Alerta
A Organização das Nações Unidas (ONU) alertou para a “crescente tensão” na Venezuela. Segundo dados da entidade, 5 mil
pessoas deixam o país por dia, exigindo proteção internacional.
De acordo com informações da ONU, pelo menos 20 pessoas
morreram supostamente atingidas enquanto participavam de protestos.
O porta-voz do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, Rupert Colville, disse que as informações sobre os mortos
foram transmitidas por “fontes locais credíveis”. Segundo ele,
há relatos de feridos por balas, chumbo e balas de borracha.
De acordo com Colville, mais de 350 pessoas também foram detidas nos recentes protestos, incluindo 320 apenas no dia
23 de janeiro. Há também informações de invasões em algumas
das áreas mais pobres de Caracas, onde pelo menos 180 protestos ocorreram ao longo da última semana.
Em 2017, os abusos de direitos graves documentados, segundo a ONU, foram de 2017, incluindo incluíram execuções
extrajudiciais, detenções arbitrárias generalizadas, restrições à
liberdade de reunião e de expressão e ataques e ataques domiciliares indiscriminados.
Colville disse que o apelo do Alto Comissário às autoridades
venezuelanas para que exercessem moderação, especialmente as
forças de segurança. (Agencia Brasil)

Crédito chega a
R$ 3,2 trilhões em
2018, com
crescimento de 5,5%
O saldo de empréstimos
ofertados pelos bancos encerrou 2018 com crescimento de
5,5%, chegando a R$ 3,260 trilhões. Os dados foram divulgados na terça-feira (29) pelo
Banco Central (BC). Em relação a tudo o que o país produz Produto Interno Bruto (PIB) -,
o saldo do crédito chegou a
47,4%, com crescimento de
0,2 ponto percentual em relação a 2017.
O chefe do Departamento
de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, destacou que o crescimento registrado no ano passado encerrou o ciclo de dois
anos seguidos de retração no estoque do crédito. Em 2016, a

queda chegou a 3,5% e em
2017, em 0,5%.
O saldo do crédito para pessoas físicas chegou a R$ 1,791
trilhão, com crescimento de 8,6%
no ano, enquanto o estoque para
as empresas chegou a R$ 1,469
trilhão, com expansão de 1,9%.
A expansão do crédito foi
conduzida pelas instituições
privadas. Os bancos públicos
apresentaram retração de 0,5%
no saldo de crédito, enquanto os
privados registraram crescimento de 12,4%. A participação
do crédito concedido pelos
bancos privados chegou a 49%,
no ano passado, com aumento
em relação a 2017, quando estava em 46%. (Agencia Brasil)
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Governo vai priorizar fiscalização
de 3,3 mil barragens com alto risco
Concessionárias não cobram
pedágio a socorro
em Brumadinho
As empresas concessionárias que operam em rodovias
que fazem ligação com Brumadinho (MG) não estão cobrando pedágio de ambulâncias,
carros de bombeiro e veículos
especiais e oficiais (chapa
branca) transportando equipes
que atuam após o rompimento

da barragem de rejeitos da mineradora Vale.
A isenção atende ao pedido do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Conforme ele postou no
Twitter, as concessionárias
atenderam o pedido feito por
ele. (Agencia Brasil)

Relator da ONU diz
que lama de barragem
chegará ao
Rio São Francisco
O relator especial da Organização das Nações Unidas
(ONU) para o direito à água e ao
saneamento, Leo Heller, avalia
que a lama de rejeitos que se
espalhou após o rompimento da
barragem da mina de ferro
do Córrego do Feijão, da multinacional Vale, deve chegar ao
Rio São Francisco. Apesar de
considerar cedo para ter um diagnóstico fechado sobre as consequências ambientais causadas
pelo incidente, ele antecipa que
a massa atingirá um dos principais rios do Brasil, já que é nele
que o rio Paraopeba desemboca.
A informação vai ao encontro de parecer do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), que
apresentou, inclusive, uma data
estimada para que isso se
consume: entre os dias 15 e 20
de fevereiro.
Segundo o especialista, não
é possível prever a proporção do
fenômeno, considerando que o
Rio São Francisco tem um caudal volumoso e uma maior capacidade de diluição.
Heller qualifica as ações dos
próximos dias como cruciais
para interromper a contaminação
dos rios da região de Brumadinho (MG), frisando que as autoridades governamentais devem
inspecionar a qualidade da água
que abastece a população local.
Em decorrência do aumento da

quantidade de sólidos e, possivelmente, de metais na água,
alerta o relator, parte da
comunidade talvez tenha o serviço de fornecimento temporariamente interrompido.
“As empresas afirmam que
os resíduos não contêm material tóxico. Mas os rios em geral
de regiões de mineração têm
muitos metais sedimentados no
fundo. Particularmente, o rio Paraopeba é um rio situado em
uma região de intensa atividade
de mineração e industrial. No
fundo desse rio existem metais
acumulados, nocivos à saúde. A
chegada da lama no rio Paraopeba muito provavelmente vai revolver, colocar em circulação
muitos metais e isso pode ser
muito nocivo à saúde humana”,
declarou.
“Existem algumas medidas
que os governos estão cogitando. Uma delas é utilizar algumas
represas que eram utilizadas
como hidrelétricas para conter
parte dos efeitos. Essas represas não terão capacidade de conter toda a lama, mas elas podem
atenuar. Isso me parece importante, mas, sobretudo, monitorar. Fazer monitoramento sistemático sobre os efeitos na qualidade da água e sobre os riscos
para a população que consumirá
essa água”, complementou.
(Agencia Brasil)
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Salvador Bezerra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Yun Keum Song, CPF 218.101.368-30, que por
este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de Educação
e Cultura Sinec Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §
2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
a fluir após os 20 dias supra, pague a quantia de R$ 28.073,37 (maio/2018), 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 para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 01 de agosto de 2018.
30 e 31.01
Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 0151651-27.2010.8.26.0100. A Dra. Vanessa Ribeiro Mateus, Juíza de
Direito da 8ª Vara Cível da Capi-tal-SP, na forma da lei. Faz saber a Confecções de Roupas Pigazi Ltda
- ME, CNPJ 09.055.171/0001-92, na pessoa de seu represen-tante legal e a, Ariciana Maria Rabelo e
Silva, RG 3.398.812-99 SSP/CE, CPF 009.290.203-08 e Antonio Andre Bezerra Freire, RG
200103042193 SSP/CE, CPF 899.468.633-91 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação de Execução
de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 27.934,23 (31/05/2010), referente Contrato de Abertura
de Crédito Fixo nº 030.304.010, firmado em 06/11/2007. Estando os executados em local ignorado,
foi deferida a citação por edital, para efetuarem o pagamento da dívida no pra-zo de 03 dias, caso em
que os honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento proceda-se imediata penhora e
avaliação de bens; com ou sem penhora, intimem-se do prazo legal de 15 di-as para oposição de
embargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu débito, os devedores poderão depositar 30% do
montante do principal e acessórios e requererem pagamento do restante em 6 parcelas mensais com
juros e correção monetária. Será o edital, a-fixado e publicado na forma da lei.
29 e 30/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0047100-47.2011.8.26.0007 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Jurandir
de Abreu Júnior, na forma da Lei, etc. Faz saber a Rosana Pimenta Neves, CPF 254.871.778-05 e
Vailson Pereira Neves, CPF 254.871.778-05 que, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, lhes ajuizou ação objetivando a Recisão do Contrato e a
Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua Sabiá da Praia, NR: 160, B:A1, AP: 13, CEP 08490710 Empreendimento SP (GUAIANAZES-84) (SH4 ICMS), São Paulo, nesta Capital, alegando que os
requeridos descumpriram o contrato entabulado entre as partes, abandonando o imóvel. A autora
requereu a recisão do contrato e a consequente reintegração de posse. Estando os réus em local
ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra,
contestem o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será
nomeado curador especialSerá o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de outubro de 2018.
29 e 30/01
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001989-81.2015.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz
Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCIO ALBERTO NASCIMENTO DA
SILVA, Brasileiro, CPF 339.160.698-37, com endereço à Rua Otavio Santos Calheiros, 80, Jardim
Santa Adelia, CEP 03974-110, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios LTDA,
alegando em síntese: O requerido em decorrência da contemplação no grupo 20123 cota 7, celebrou
em 25/11/13 contrato de alienação fiduciária em garantia com o autor. O patrono do autor requerendo
a procedência total da ação com a condenação da ré ao pagamento das custas e despesas processuais
devidamente atualizadas. Dando-se à causa o valor de R$14.202,32.. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, p ara 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 15 de janeiro de 2019. 30 e 31/01

Das mais de 20 mil barragens
existentes no país, o governo
decidiu priorizar o mapeamento
de 3.386 empreendimentos que
foram classificados, de acordo
com últimos relatórios do setor,
com “dano potencial associado
alto” ou “risco alto”. A informação foi confirmada pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, após reunião do primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro na manhã
de terça-feira (29).
O conselho de ministros,
comandado pelo presidente em
exercício, Hamilton Mourão,
decidiu, no encontro no Palácio
do Planalto, priorizar as estruturas que serão submetidas imediatamente à resolução publicada na terça-feira no Diário Ofi-

cial da União. O texto determina o pente fino sob as condições
das barragens e avaliação imediata sobre a necessidade de remover instalações que coloquem
pessoas em risco.
O grupo não definiu uma data
para que a fotografia destes empreendimentos esteja concluída.
Ao reconhecer limitações estruturais de alguns órgãos fiscalizadores, o governo se comprometeu a remanejar técnicos e recursos quando necessário.
Canuto disse que o relatório
será concluído “o mais rápido
possível”, mas afirmou que não
adianta ter um mapeamento sem
“conhecimento e cautela necessária”. “Nosso objetivo é mais
que cumprir um número, é garantir que as que forem vistoria-

das de fato que sejam com informações corretas”, afirmou.
Prioridades
Do total a ser vistoriado,
pouco mais de 200 barragens
são utilizadas pela mineração.
Destas, 70 são a montante de
resíduos, mesmo modelo da barragem que se rompeu na cidade
de Brumadinho, próxima a Belo
Horizonte.
O ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, explicou que estas serão as
prioridades em sua área. Com
encontro marcado para a tarde de hoje com diretores da
mineradora Vale, responsável
pela estrutura de Brumadinho,
Albuquerque afirmou que a
empresa já se comprometeu a

desativar todas as suas estruturas a montante.
“Caso não seja possível,
[Vale vai] construir barragens
de contenção para que não
ocorra nenhum tipo de acidente com dano a vida humana”, afirmou.
Com foco na revisão das
normas sobre segura nça de
barragens, criada em 2010, o
conselho ainda cobrou o cumprimento de medidas como a que
proíbe a instalação de estruturas como restaurantes na área
mais próxima à barragem. Outra exigência é o cumprimento
de um plano de emergência
para preparar a população de
regiões onde existem estas estruturas para casos de acidente. (Agencia Brasil)

Jair Bolsonaro volta ao trabalho
às 7h desta quarta
O presidente Jair Bolsonaro
retoma as funções presidenciais
às 7h desta quarta-feira (30), informou o porta-voz do Palácio do
Planalto, Otávio Rêgo Barros, em
entrevista coletiva no Hospital
Albert Einstein. Inicialmente, a
previsão de retorno às atividades
era entre as 9h e as 10h.
Rêgo Barros disse que o pre-

sidente permaneceu na terça-feira (29) em repouso absoluto,
mas nesta quarta-feira já terá a
possibilidade de receber ministros. Há um dispositivo montado dentro do hospital pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) com equipamento e
possibilidade técnica que permitem a Bolsonaro orientar seus

ministros e até despachar.
Na segunda-feira (28), o presidente passou por uma cirurgia
de reconstrução do trânsito intestinal que durou sete horas.
Segundo o porta-voz, Bolsonaro tem evolução clínica muito
positiva. Nesta tarde, o presidente já se sentou em uma poltrona e fez fisioterapia motora

e respiratória.
As visitas ao presidente estão limitadas aos familiares.
Permanecem no hospital a esposa, Michele, e filho, Carlos
Bolsonaro. O ministro-chefe
do GSI, general Augusto Heleno, que acompanhava o presidente, foi embora na terça-feira. (Agencia Brasil)

Câmara cria comissão para acompanhar
investigações em Brumadinho
A Câmara dos Deputados
criou uma comissão externa de
parlamentares para acompanhar
as investigações e os desdobramentos do rompimento da Barragem 1 da Mina do Córrego do
Feijão, da mineradora Vale, no
município mineiro de Brumadinho. O grupo composto por 15
integrantes será coordenado pelo
deputado Zé Silva (SD-MG).
A criação do grupo foi publicada na terça-feira (29) no Diário da Câmara. As atividades não

terão ônus para a Casa.
Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, há 288
pessoas desaparecidas. De acordo com a corporação, o número
de 84 mortos deve aumentar.
Dos mortos, 42 foram identificados, sendo 18 funcionários da
Vale. Desde a tragédia, na semana passada, até o momento, 390
pessoas foram localizadas.
CPMI
Na segunda-feira, deputados

e senadores anunciaram no Congresso Nacional a intenção de
instalar uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
(CPMI) para apurar a responsabilidade sobre o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho.
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse na segunda-feira (28) que o Congresso
Nacional pode ser considerado
um dos responsáveis pela tragédia em Brumadinho por não ter

aprovado instrumentos mais rigorosos de punição em casos
semelhantes.
“O Congresso teve a possibilidade de tomar medidas que
inibissem que situações como
a de Brumadinho voltassem a
ocorrer, mas ocorreu uma situação exatamente avessa a
isso. Foram criados mecanismos que facilitaram que
tragédias como essas voltassem a ocorrer”, disse.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Companhia Müller de Bebidas

C.N.P.J. nº 03.485.775/0001-92 - NIRE 35.300.174.054
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da Companhia convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar, em 1ª
convocação, no dia 12.03.2019, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada no Município de Pirassununga/SP, na Estrada Municipal PNG 349, Chácara Taboão, para deliberar acerca da seguinte ordem do dia: “a pedido dos acionistas Luiz
ƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌĞ>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ&ŝůŚŽ͕ĞƐĐůĂƌĞĐĞƌ͕ĚŝƐĐƵƟƌĞƚŽŵĂƌƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĂĐĞƌĐĂĚŽůĂƵĚŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲĮŶĂŶĐĞŝƌĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞůĂďŽƌĂĚŽƉĞůĂƌŶƐƚΘzŽƵŶŐƐƐĞƐƐŽƌŝĂŵƉƌĞƐĂƌŝĂů>ƚĚĂ͕͘ĚĞϭϯ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ͘͟,ĞŶƌŝƋƵĞ
Souza e Silva Pereto - Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Pirassununga, 24.01.2019.
(25,29,30)

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002426-55.2018.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Regional I-Santana, Estado de São Paulo, Dr. Anderson Suzuki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANDREZZA
PATRICIA PINHEIRO BIGLIAZZI,RG 291281850,CPF 282.179.078-38,que por este Juízo,tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Centro Educacional Santa Filomena Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513,§2º,IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 7.791,60 (11/2017), 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 14 de novembro de 2018.
[30,31]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1057303-24.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 38ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) RENATO DIAS DA SILVA, Brasileiro, RG 20.336.120-9, CPF 124.419.128-01, com endereço à Avenida
Nacoes Unidas, 1717, Sala 514, Vila Santo Antonio, CEP 17013-035, Bauru - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de Sami Raicher, objetivando o recebimento do valor de R$ 32.469,21 (maio/15) atualizado e
acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. 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.[29,30]

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D (PDQXHO%UDQGmR)LOKRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D R 0$852%,632'(0(,5(//(6&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRU
SDUWHGH%DQFR%UDGHVFR6DREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5  UHSUHVHQWDGDSHOR,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH
&RQILVVmRGH'tYLGDH2XWUDV$YHQoDVQ(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDD
VXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUD
SDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoD
RFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHU
TXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DR
PrV'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiR
SUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,  6DQWR $PDUR (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  &DUROLQD 1DEDUUR 0XQKR] 5RVVL
QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  D +LJLHQHOX[ 6HUYLoRV (VSHFLDOL]DGRV D 9DSRU /WGD &13- 
  H :DVKLJWRQ 4XHLUR] 3HUHLUD &3)   TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKHV DMXL]RX DomR GH ([HFXomR
REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  PDLR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR  (PSUpVWLPR
 &DSLWDO GH *LUR Q  (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV
DIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGH
RX HP  GLDV HPEDUJXHP RX UHFRQKHoDP R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD
H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV
PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV
HVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWR
DRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H

9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
 2 'U 5RGULJR &HVDU )HUQDQGHV 0DULQKR -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD
&DSLWDO63)D]6DEHUD&RRSHUDWLYDGRV7UDEDOKDGRUHVGH$UWHHP9LGURVH&ULVWDLV&RQWUDYLF &13-
 TXHQRVDXWRVGDDomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR&RPXPRUDHPIDVHGHFXPSULPHQWRGHVHQWHQoD
DMXL]DGDSRU&RPSDQKLDGH*iVGH6mR3DXOR&20*È6HPIDFHGH6R\XV'LVWULEXLGRUDGH$UWHIDWRVGH9LGURVH
&ULVWDLV /WGD &13-   SURFHGHXVH D SHQKRUD VREUH 7HUUHQR VLWXDGR QD 5XD  IXQGRV SDUD
5XDFRQVWLWXtGRSHORORWHGDTXDGUD-GR1~FOHR,WDLP6HFomR$REMHWRGDPDWUtFXODQGR&5,GH
3Ri63(VWDQGRDUHTXHULGDHPORFDOLJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRGDSHQKRUDSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDV
DIOXLUDSyVRVGLDVVXSUDRIHUHoDLPSXJQDomRQDDXVrQFLDGDTXDOSURVVHJXLUiRIHLWRHPVHXVXOWHULRUHVWHUPRV
6HUiRSUHVHQWHHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXOR
DRVGH'H]HPEURGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D '(1,6(&$9$/&$17()257(60$57,16QD
IRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD$OFRPSHOD&RPpUFLR,PSRUWDomRH([SRUWDomR/WGD &13- TXH
+6%& %DQN %UDVLO 6$  %DQFR 0~OWLSOR OKH DMXL]RX DomR 0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  DEULO
GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH $EHUWXUD GH /LPLWH GH &UpGLWR 5RWDWLYR  &KHTXH (VSHFLDO (PSUHVDULDO
,PSOHPHQWDGR QD FRQWD FRUUHQWH GH WLWXODULGDGH GD HPSUHVD UHTXHULGD VRE R Q  (VWDQGR D UHTXHULGD
HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD  SDJXH R GpELWR
ILFDQGR LVHQWD GH FXVWDV SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR GpELWR
DUWLJR  GR 1&3&  RX RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR
'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV
PROGHVGRDUWLJR,9GR1&3&6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHQRYHPEURGHH

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1007596-50.2016.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo,
Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Reinaldo Bueno de Camargo Neto CPF
684.190.238-68 e Simone Maria Fernandes de Camargo CPF
262.980.448-84, que Onofre Almeida da Mota ajuizou ação
despejo por falta de pagamento do imóvel à Avenida Elísio
Cordeiro de Siqueira nº. 1272 A, Capital, e para cobrança de
R$ 17.008,51 (junho/2016), atualizado e acrescido das custas
e despesas processuais, e honorários advocatícios. Estando
os réus em lugar ignorado, expede-se edital para que em 15
dias a fluir do prazo supra, contestem a ação ou peçam a
purgação da mora, sob pena de serem aceitos os fatos,
nomeando-se curador especial em caso de revelia.
[29,30]

Jornal
O DIA SP
* 3258-1822

R.C.A.B.P.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF
09.594.459/0001-35 - NIRE 35.300.356.845 - EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA - Realizada em 19 de Outubro de 2018. Arquivada na
JUCESP sob nº 590.451/18-2 em 20.12.2018. Por unanimidade e com as abstenções
legais, os acionistas deliberaram sem ressalvas: aprovar o PROJETO RINGA, nos
termos do documento rubricado pelos presentes e arquivado na sede da Sociedade.
PARTICIPAÇÕES MORRO VERMELHO S.A. - CNPJ/MF 03.987.192/0001-60 NIRE 35.300.179.862 - EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Realizada em 19 de Outubro de 2018. Arquivada na JUCESP sob nº 589.122/18-6 em
19.12.2018. Por unanimidade e com as abstenções legais, os acionistas deliberaram
sem ressalvas: aprovar o PROJETO RINGA, nos termos do documento rubricado pelos
presentes e arquivado na sede da Sociedade.
R.C.A.B.O.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF
09.594.448/0001-55 - NIRE 35.300.356.853 - EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA - Realizada em 10 de Outubro de 2018. Arquivada na JUCESP
sob nº 589.123/18-0 em 19.12.2018. Por unanimidade e com as abstenções legais,
os acionistas deliberaram sem ressalvas: aprovar o PROJETO RINGA, nos termos do
documento rubricado pelos presentes e arquivado na sede da Sociedade.
R.C.N.O.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF
09.594.570/0001-21 - NIRE 35.300.356.896 - EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA - Realizada em 19 de Outubro de 2018. Arquivada na
JUCESP sob nº 547.342/18-4 em 23.11.2018. Por unanimidade e com as abstenções
legais, os acionistas deliberaram sem ressalvas: aprovar o PROJETO RINGA, nos
termos do documento rubricado pelos presentes e arquivado na sede da Sociedade.
R.C.N.P.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF 09.594.480/0001-30 NIRE 35.300.356.888 - EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Realizada em 19 de Outubro de 2018. Arquivada na JUCESP sob nº 547.674/18-1 em
23.11.2018. Por unanimidade e com as abstenções legais, os acionistas deliberaram sem
ressalvas: aprovar o PROJETO RINGA, nos termos do documento rubricado pelos
presentes e arquivado na sede da Sociedade.
3ª VARA CÍVEL- FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - Avenida das Nações
Unidas, 22939 - Sala 601 - Santo Amaro - CEP04795-100 - Fone: 011 - 5541.8413
- São Paulo-SP - E-mail:stoamaro3cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo
de 20 dias. Processo nº 1048577-98.2014.8.26.0002. O MM. Juiz de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. FABRICIO STENDARD, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CARLOS EDUARDO CRUZ
DE LIMA (RG 33.441.631-0; CPF282.347.478-19), atualmente em lugar ignorado,
que pelo presente, expedido nos autos da ação MONITÓRIA movida por COLÉGIO 24 DE MARÇO que visa a cobrança de R$3.400,46 (no ajuizamento) mais
atualização e acréscimos legais, dívida esta representada por título sem força
executiva, fica o mesmo devidamente CITADO para, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO (isento de custas e honorár ios) ou
OFERECER EMBARGOS, sob pena de constituir-se o TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados e ficando ciente que no silêncio
lhe será nomeado Curador Especial. Será o presente afixado e publicado. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de janeiro de 2019.
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UHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUi
R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QDIRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR
3DXORDRVGHQRYHPEURGH

São Paulo, quarta-feira, 30 de janeiro de 2019

Jornal O DIA SP 123456
Mac Roma Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ/MF Nº 13.038.157/0001-58 - NIRE 35.225.012.013
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas de 24.01.2019
Data, Hora, Local: 24.01.2019, às 11 hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2092, 17º andar, conjunto E173 - Parte, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Deliberações
Aprovadas: 1. Em conformidade com o artigo 1.082, II, da Lei nº 10.406/02, os sócios quotistas aprovaram a
redução do capital social de R$ 33.182.026,00, para R$ 10.000.000,00, redução, portanto, de R$ 23.182.026,00, por
ser excessivo ao objeto social, mediante o cancelamento e reembolso de 23.182.026 quotas, feito com base no valor
contábil. 2. Pagamento do reembolso, mediante restituição em dinheiro, ou bens e direitos do ativo da Sociedade,
pelo valor contábil, conforme disponibilidade de caixa da Sociedade. Os sócios quotistas promoverão a alteração do
contrato social consignando o novo valor do capital social. Encerramento: Nada mais. Sócios: Mac
Incorporadora Ltda. e Mac Engenharia e Construções Ltda. ambas por Moise Matalon e David Ades.
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Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação do executado RENE PAULO TRANQUILINI (CPF
n° 365.065.328-15), e RENATA CRISTINA TRANQUILINI FERRAZ (CPF nº 114.931.048-02). O Dr. Felipe
Poyares Miranda, MM Juiz de Direito da 16º Vara Civel do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na
forma da Lei. FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Leilão/Praça do bem imóvel, virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os autos da ação de
Cumprimento de sentença, ajuizada por CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MONICA, Processo n° 108134370.2015.8.26.0100, tendo sido designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras
expostas a seguir: O bem será vendido no estado em que se encontra e o leilão será realizado por meio
eletrônico, e presencial, com fulcro nos artigos 886 a 903 do Código de Processo Civil e regulamentado
pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e artigo 250 e
seguintes das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br. A Praça 1ª terá início no dia 19/03/2019 às
14:00 horas e término dia 22/03/2019 às 14:00 horas onde serão aceitos lances de interessados
previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou igual ao
valor da avaliação em 1ª Praça, fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia 22/03/2019 às
14:01 horas que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 16/04/2019, às 14:00
horas. Em primeiro e segundo leilão/praça a arrematação poderá se dar por qualquer valor, ainda que
inferior a avaliação e desde que não se trade de inferior a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação
(atualizada pelos indices adotados pelo TJSP desde o laudo), na forma do art. 13 do provimento CSM
1625/2009 ou de 80% (oitenta por cento) do valor de avaliação atualizada, caso se trade de imóvel de
incapaz, não sendo aceito em hipótese alguma lance vil, de acordo com o art. 891, § único do Novo
CPC. Os leilões serão conduzidos pelo Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado
na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão ser ofertados pela
lnternet, por meio do site www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial, ou de forma presencial na Rua
Tabatinguera, 140, 11º andar, sala 1.114, centro/SP. Correrão pôr cont a do arrematante todas as
providências necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas com transferência,
incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e tributários gerados pelo imóvel, que
sub-rogarão no preço da arrematação nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário
Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h
(vinte e quatro) horas após o encerramento do praça/ciência da liberação do lance condicional, por meio
de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com a comprovação do efetivo pagamento
do valor da arrematação e da comissão será assinado o auto de arrematação, caso não sejam efetuados
os depósitos o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os lanços
imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso, da
aplicação da sanção prevista no art. 695 do CPC. O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões
Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento)
sobre o preço de arrematação do bem, conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do
Decreto-Lei 21.981/32, e art. 17 do provimento CSM 1.625/2009, por meio de deposito bancário em
nome de Cláudio Sousa dos Santos – CPF 073.919.578-60, Banco Bradesco Agência: 0095, Conta
Corrente: 171.261-6, não estando a referida comissão incluída no valor do lance e não será devolvida ao
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por
razões alheias a vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas. Se o leilão for diversos bens
o houver mais e um laçador, terá preferência aquele que se propuser a arremata-los todos, em conjunto,
oferecendo para os bens que não tiverem lance, preço igual ao da avaliação e, para os demais, preço
igual ao maior lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido oferecido para ele.
Descrição do bem: Apartamento nº 82, no 8º andar do Edifício Santa Mônica, sito na rua Av. Cardoso
de Melo, nº 123, no 28º sub-distrito Jardim Paulista, com área total construída de 130,88m², sendo
79,51m² de área útil mais 51,37m² de área comum, estando incluído o direito a uma vaga indeterminada
na garagem coletiva correspondendo no terreno a fração ideal de 3,695% ou 25,01m². Contribuinte
084.185.0440-4, objeto da matricula 39.865 do 4º CRI/SP. Avaliação R$ 600.000,00 (03/2018), valor
que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.
Conforme Av. 17/39.865 consta penhora exequenda. Do Pagamento Parcelado - Os interessados
poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail:
claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão
(Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma
da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo
ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º
e 5º do CPC). Adjudicação - Na hipótese de adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável
pelo pagamento da comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial, que nesse caso será de 5% (cinco por
cento). Remição da Execução ou Acordo - Se o(s) executado(s), após a publicação do Edital, pagar a
dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou alienado o bem, deverão apresentar até a data e hora
designados para o praça, a guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição
fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou celebração do acordo, sendo vedado para
tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverão o(s) executado(s) pagar a importância
devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais, honorários advocatícios e a comissão devida ao
Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre da avaliação. A publicação deste Edital supre
eventual insucesso nas notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos. Dos autos, não
consta recurso pendente de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na
forma da Lei. São Paulo/SP, 24 de janeiro de 2019. Felipe Poyares Miranda – Juiz de Direito
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123456
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123456
R.C.P.O.D.O.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF
123456
09.594.541/0001-60 - NIRE 35.300.356.870 - EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA
123456
GERAL EXTRAORDINÁRIA Realizada em 19 de Outubro de 2018.
123456
Arquivada na JUCESP sob nº 541.722/18-9 em 23.11.2018. Por unanimidade
123456
O-TEK TUBOS BRASIL LTDA. CNPJ/MF nº 02.865.153/0001-27
e com as abstenções legais, os acionistas deliberaram sem ressalvas:
Reunião de Sócios – Edital de Convocação - Na qualidade de administradora da O-TEK TUBOS 123456
aprovar o PROJETO RINGA, nos termos do documento rubricado pelos presentes e
BRASIL LTDA. (“Sociedade”), convoco os Srs. Sócios a participarem da Reunião de Sócios da Sociedade, a ser 123456
arquivado na sede da Sociedade.
realizada na Cidade de Ipeúna, Estado de São Paulo, na Rodovia Estadual SP 191, Km 86,7, CEP 13537-000, no 123456
dia 07 de fevereiro de 2019, às 11 horas, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Alteração da redação 123456
do preâmbulo do Contrato Social da Sociedade para fazer constar a incorporação da sócia O-TEK SERVICIOS 123456
PANAMÁ S/A pela também sócia O-TEK INTERNACIONAL S/A, com alteração da cláusula do capital social; 123456
R.C.P.O.D.P.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF
2. Inclusão de regras prevendo a exclusão de sócios minoritários (artigo 1.085, Código Civil); 3. Alteração das 123456
09.594.468/0001-26 - NIRE 35.300.356.861 - EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
regras de convocação para reunião de sócios; 4. $OWHUDomR H FRQVROLGDomR GR &RQWUDWR 6RFLDO UHÀHWLQGR DV
123456
EXTRAORDINÁRIA. Realizada em 19 de Outubro de 2018. Arquivada na JUCESP sob
matérias acima deliberadas. A Reunião de Sócios se instalará em primeira convocação com a presença de
sócios que representem ¾, no mínimo, do capital social. Solicitamos que os eventuais representantes legais dos 123456
nº 547.539/18-6 em 23.11.2018. Por unanimidade e com as abstenções legais,
sócios apresentem, na ocasião, procuração com poderes para comparecer e votar todas as matérias da Ordem 123456
os acionistas deliberaram sem ressalvas: aprovar o PROJETO RINGA, nos termos
123456
do Dia. Ipeúna (SP), 30 de janeiro de 2019. Claudia Castro Cano – Administradora.
123456
do documento rubricado pelos presentes e arquivado na sede da Sociedade.
123456
123456
%UDQFR3HUHV$JUR6$
123456

   
R.R.R.P.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF 09.608.284/0001-78 123456

        
NIRE 35.300.356.837 - EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
     !   " #! %&'   " 123456
Realizada em 19 de Outubro de 2018. Arquivada na JUCESP sob nº 590.450/18-9 em
*! "#    # $%   # &'()# *  # +% # :  # ;  123456
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123456
20.12.2018. Por unanimidade e com as abstenções legais, os acionistas deliberaram
FLDPHQWRDSURYDGDSHOD'HFLVmRQ'LU%1'(6UHODWLYDjDSURYDomRGHFRQFHVVmRGH 123456
sem ressalvas: aprovar o PROJETO RINGA, nos termos do documento rubricado pelos
KLSRWHFDHPSULPHLURJUDXGR3DUTXH,QGXVWULDOGHSURSULHGDGHGD¿QDQFLDGDVLWXDGRQD5RGRYLD
'U3OiFLGR5RFKDNP%/DJRD6HFD$GDPDQWLQD63FRPiUHDGHKDPDWUtFXODQ 123456
presentes e arquivado na sede da Sociedade.
HIHWXDGDQR/LYURQGR25,GH$GDPDQWLQD63DGTXLULGRSRUPHLRGDHVFULWXUDS~EOLFDODYUDGDjV 123456
ÀVGR/LYURQGR&DUWyULR/RFDOGD&RPDUFDGH$GDPDQWLQD63HPUHJLVWUD 123456
GDVRERQQDPDWUtFXODDQWHULRUQDYDOLDGRFRPDVFHVV}HVDWXDLVHP5 123456
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4003278-15.2012.8.26.0100. O(A)
VHVVHQWDHWUrVPLOK}HVTXDWURFHQWRVHVHWHQWDHTXDWURPLOHFHPUHDLV HP>=+ 123456
MM. Juiz(a) de Direito da 39ª Vara Cível, do Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniela
OLEHUDomRVREUHDDSURYDomRGDREWHQomRGHFRODERUDomR¿QDQFHLUDSHUDQWHDR%1'(6GHVWLQDGD 123456
Pazzeto Meneghine Conceição, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PWB Corp Restaurante Lt da.
DRVVHJXLQWHVLQYHVWLPHQWRV?=DXPHQWRGDFDSDFLGDGHGHFRJHUDomRSDUDH[SRUWDomRGHHQHUJLD
ME, CNPJ 08.704.135/0001-40, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma
HOpWULFD GD SODQWD LQGXVWULDO GH$GDPDQWLQD63 ?= UHQRYDomR GRV FDQDYLDLV HP DWp  KD = 123456
ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária, por parte do Banco Itaucard S/A, relativa ao
123456
2XWURVDVVXQWRVGHLQWHUHVVHVRFLDO63-RmR3DXOR%UDQFR3HUHV0iUFLR&ULVWLDQR9LGRWR
veículo marca Fiat, tipo Doblo (FL) Cargo 1.4, ano/modelo 2001/2011, placa EZA3026, chassi
123456
GH2OLYHLUD'LUHWRUHV

9BD223153C2023455, apreendido em 23/06/2016, haja vista o inadimplemento da cédula de
123456
crédito bancário nº 30455-225947167. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
123456
determinada a sua CITAÇÃO , por EDITAL, para, no prazo de 05 dias, pagar a integralidade da
FOROS REGIONAIS ITAQUERA VARAS CÍVEIS 3ª VARA CÍVEL
dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012999-37.2018.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 123456
prazo de 20 dias deste edital. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em
Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, 123456
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da
etc. Faz saber a Costa Comércio e Assistência Em Refrigeração Ltda. CNPJ 08.384.727/0001-21, que Marcelo Tadeu Maio 123456
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de janeiro de 2019.
requereu o cumprimento da sentença proferida, para receber a quantia de R$ 6.340,72 (jun/18). Estando a executada em lugar 123456
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias
de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 123456
(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  $ 'UD &HOLQD 'LHWULFK H 7ULJXHLURV
123456
523, § 1º do CPC), inici
7HL[HLUD 3LQWR -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D 1RYR (VWLOR &RPpUFLR
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GH 0yYHLV 3ODQHMDGRV /WGD &13-   H *UXSR 5HDOL]H GH 0yYHLV 3ODQHMDGRV FRPSRVWR SRU $SUD
123456
&RPpUFLR GH 0yYHLV /WGD 0( HRX $SUD 0RQWDJHP GH 0yYHLV /WGD 0( &13-   TXH &DUORV
123456
+HQULTXH 6DPSDLR )HLMR OKHV DMXL]RX DomR GH 5HVFLVmR &RQWUDWXDO FF 7XWHOD GH 8UJrQFLD SDUD D 'HYROXomR GH
123456
4XDQWLD 3DJD H ,QGHQL]DomR SRU 'DQRV 0RUDLV GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D WRWDO SURFHGrQFLD GD DomR
SDUD GHFUHWDU D UHVFLVmR GR FRQWUDWR GH FRPSUD GH PyYHLV SODQHMDGRV ILUPDGR HQWUH DV SDUWHV VHP TXDOTXHU {QXV
123456
DR UHTXHUHQWH XPD YH] TXH QmR GHX FDXVD D UHVFLVmR FRQGHQDQGR DV UHTXHULGDV DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH
123456
5DWtWXORGHGDQRPRUDOEHPFRPRVHMDFRQVLGHUDGRDUHVSRQVDELOLGDGHVROLGDULDGDVUHTXHULGDVGLDQWH
123456
GD UHODomR FRPHUFLDO DOpP GD FRQGHQDomR DR SDJDPHQWR GDV GHPDLV FRPLQDo}HV OHJDLV (VWDQGR DV UHTXHULGDV HP
123456
OXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDPFRQWHVWDomR
123456
VRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRDVUHTXHULGDVVHUmR
FRQVLGHUDGDV UHYpLV FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD
123456
GDOHL63H
123456
123456
123456
LESTE BUSS TRANSPORTES S.A - CNPJ 123456
O EXMO(A). SR. DR(A). JUIZ(A) DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL IX – VILA PRUDENTE/SP. DRA. CLAUDIA RIBEIRO, nomeando o Leiloeiro
18.711.274/0001-54 - NIRE 35300494016 - Edital de 123456
Público Oficial Gustavo Cristiano Samuel dos Reis, matriculado na Jucesp sob o nº 790, com escritório profissional à RuaAmaro Cavalheiro, nº 347, 26º andar, Conjunto
Convocação - São convocados os Srs Acionistas, a se 123456
2620, Edifício Thera Office Faria Lima – Pinheiros - São Paulo, Telefone: (11)3101-1888,endereçoeletrônico juridico@gustavoreisleiloes.com.br, sítio eletrônico
reunirem em Assembleia Geral no dia 06 de fevereiro de 123456
www.gustavoreisleiloes.com.br, faz ciência aos interessados e principalmente, os executados/devedores e seus cônjuges, se casado(s) forem, e demais interessados,
2019, as 10h na sede social, para discutirem a seguinte
etc.que venderá os bens adiante discriminados, pelo maior lance em LEILÃO PÚBLICO a ser realizado 1º Leilão 05/Fevereiro/2.019 às 14h00m e fechamento dia 08/
123456
ordem do dia: a) Ordinária: Tomar as contas dos admiFevereiro/2.019 ás 14h00m e 2º Leilão 08/Fevereiro/2.019 às 14h00m e fechamento 28/Fevereiro/2.019 às 14h00m, a serna modalidade eletrônico através do Sítio
123456
nistradores e deliberar sobre as demonstrações ﬁnanceiEletrônico www.gustavoreisleiloes.com.br. AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Processo: 0600774-76.2008.8.26.0009 Exequente:SAVEN COMERCIAL
123456
ras dos anos de 2017 e 2018; b) Extraordinária: Eleição
E IMÓVEIS LTDA CNPJ/MF sob nº 74.623.307/0001-85 Executado:ADRIANA NISIUS-ME CNPJ sob o nº: 04.666.361/0001-22 Faz saber a todos quantos o presente
123456
da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o período
Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, os bens serão alienados no estado em que se encontram, sem qualquer direito à garantia, tendo sido designada a
123456
de 06 de fevereiro de 2019 a 05 de fevereiro de 2021.
venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir; Os interessados em participar do leilão poderão dar lanços presencialmente, no dia e hora
123456
São Paulo 29 de janeiro de 2019. Wesley Sw Souza
marcados para a realização do leilão, ou pela internet que para tanto deverão ser observadas e cumpridas às regras contidas no sítio eletrônico acima indicado, não
123456
Almeida - Diretor Operacional.
podendo posteriormente, sob qualquer hipótese, alegar desconhecimento. Em primeiro leilão os bens não poderão ser vendidos por valor inferior ao da avaliação,
123456
indicado no presente edital. Caso o bem não seja arrematado, em primeiro leilão, por valor igual ou superior ao valor da avaliação, será realizada segunda praça/leilão,
123456
na data indicada neste edital, quando serão aceitos lances em valor inferior ao de avaliação, desprezando-se preço vil, este representado por valor inferior a 60% da
123456
Safelca
S/A
Indústria
de
Papel
avaliação(conforme art. 891, parágrafo único do CPC). O Leiloeiro Público Oficial receberá lances à vista e não havendo licitante abrirá o certame licitatório para o
123456
CNPJ 49.051.972/0001-02 - NIRE 35.300.044.819
pagamento em parcelas, o interessado deverá registrar por escrito o interesse de arrematação por parcelas (art. 895,caput, do CPC), sendo permitido mediante sinal à
123456
Assembléia Geral Extraordinária
vista do valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance e o remanescente em até 30 (tinta) parcelas iguais, mensais e sucessivas (art. 895, §4º do
Aos sete dias do mês de Janeiro de 2019, as 10:00 horas, em 123456
CPC), atualizadas pela média do INPC+IGP-DI, atualização que deverá ocorrer mensalmente, a partir da data da arrematação do bem em Leilão. No caso de atraso
sua sede social na rua Josephina Mandotti, 344 - 4° andar 123456
- sala 41 no Jardim Maia em Guarulhos - SP, reuniram-se 123456
no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida e as parcelas vincendas (art. 895, §4º do CPC)Se não
os Srs. Acionistas da Safelca S/A Indústria de Papel, con- 123456
houver expediente forense na data designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. Correrão por conta do arrematante
forme
assinatura
no
livro
de
presença
dos
acionistas,
com
todas as providências necessárias para a imissão na posse do imóvel, bem como, as despesas com transferências, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto
quórum de 100% do Capital social votante, dispensando-se 123456
débitos fiscais e tributários gerados pelo imóvel, que sub-rogarão no preço da arrematação nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional,
das outras formalidades de convocação como estabelecido 123456
c/c § 1º do artigo 908 CPC. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24 horas após o encerramento do leilão/ciência
no parágrafo 4° do artigo 124 da Lei 6.404/76. Elegeu-se 123456
da liberação do lance condicional, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. O arrematante deverá
para presidir a reunião o Sr. Antonio Francisco Bonaccorso 123456
De Domenico, que convidou o Sr. Haroldo Menezes para 123456
pagar ainda ao Leiloeiro Público Oficial, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 5% sobre o preço de arrematação do imóvel, conforme
secretariá-lo. Dando inicio aos trabalhos verificou-se que o 123456
disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, através de deposito bancário em nome de Gustavo C. S. dos Reis Leilões ME em conta
quórum dos acionistas presentes representava 100% (cem
a ser posteriormente informada, não estando a referida comissão incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a
por cento) do Capital Social votante e, que a Assembleia 123456
arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a vontade do arrematante e deduzida às despesas incorridas.DESCRIÇÃO DO BEM OBJETO
versa sobre a seguinte Ordem do Dia: I - Transformação 123456
DO LEILÃO: Matricula, nº124.694. 6º Cartório de Registro de Imóveis de são Paulo-SP. Um terreno situado a Projetada Rua das Cobéas, parte do lote 74 da quadra
da Companhia em sociedade limitada; II- Alteração da sede 123456
29, da Vila Bela, no 26º Subdistrito –Vila Prudente, medindo 7,50m de frente, por 27,00m de lado, 26,50m de outro lado, fechando nos fundos, encerrando a area de
Social; III - Alteração da Razão Social de Safelca S/A Indús- 123456
206,00m², confrontando pelo lado direito, de quem da rua olha para o imovel com o predio nº348, do lado esquerdo com o predio nº368, ambos da mesma rua, e nos
tria de Papel para Safelca Indústria de Papel Ltda. Delibera- 123456
ções: I - Transformar a companhia em sociedade limitada, 123456
fundos, com o prédio nº36 da rua das Valentinas, com Benfeitorias: três dormitórios, dois banheiros sociais área de serviço, cozinha, sala de estar, vaga de garagem, além
com contrato social aprovado nesta ocasião, em anexo a
de uma área construída de 138,00m².Contribuinte nº: 051.023.0049-0. Ônus: AV9/M-124.694 -10/04/2015 – Por contrato de Locação com início em 23 Agosto de 2013
presente ata; II - Definiu-se por unanimidade a alteração 123456
e término em 23 de agosto de 2018, os proprietários Osvaldo Nisius, casado com ANGELA GUASTAMACCHIA NISIUS, deram em locação a ADRIANA NISIUS –ME,
da sede Social, que passa para a Avenida Otavio Braga de 123456
o imóvel objeto desta matricula. Avaliação para Maio/2014: 492.100,00 (quatrocentos e noventa e dois mil e cem reais), valores serão atualizados até a data da
Mesquita, 3748 - F no Bairro do Taboão em Guarulhos - SP - 123456
alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Avaliação atualizada Novembro/2018:R$ 636.765,56(seiscentos e trinta e seis mil, setecentos e sessenta
CEP 07140-230; III - Aprovada a proposta de alteração da 123456
e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Valor do 2º Leilão (60%):R$ 382.059,33(trezentos e oitenta e dois mil, cinquenta e nove reais e trinta e três centavos).Recursos
Razão Social que passa para Safelca Indústria de Papel Ltda. 123456
JUCESP nº 45.237/19-0 em 17/01/2019.
Pendentes: Não há Débito de IPTU para Novembro/2018: R$ 1.654,19(mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos). Débito Ativo para Novembro/
123456
2018: R$ 967,94(novecentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos). Débito Exequendo para Dezembro/2018:R$ 201.015,06(duzentos e um mil quinze
123456
reais e zero seis centavos).Na hipótese de adjudicação: Após a assinatura do Edital o adjudicante ficará responsável pelo pagamento devido ao Leiloeiro Público Oficial,
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 123456
que nesse caso será de 3% (três por cento). Remição da Execução ou Acordo — Se o(s) executado(s), após a publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo
1031694-45.2015.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara 123456
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. 123456
antes de adjudicado ou alienado o bem, deverá apresentar até a data e hora designadas para o leilão, a guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada
VINCENZO BRUNO FORMICA FILHO, na forma da Lei, etc.
de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou celebração do acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste
FAZ SABER a MICHEL GOMES DE ALKIMIN, CPF 123456
caso, deverá a executado(a)s pagar a importância devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro
249.667.888-62, que lhe foi proposta uma ação de Execução 123456
Público Oficial de 5% (cinco por cento) de acordo com o § 3º do artigo 7º da Resolução 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça. Os bens serão entregues
de Título Extrajudicial por parte de Sonia Maria Fernandes 123456
Benevidi, objetivando o recebimento da quantia de R$ 123456
nas condições em que se encontram, inexistindo qualquer espécie de garantia. A venda dos bens imóveis será sempre considerada “ad corpus”, sendo que
20.711,23 (outubro/2016), referente aos aluguéis vencidos e
eventuais medidas constantes nesse edital serão meramente enunciativas. Em caso de arrematação de bem móvel, fica ao encargo do arrematante a retirada
não pagos do imóvel localizado na Rua Ponta Grossa, nº 09, 123456
e transporte do bem do local onde o mesmo se encontra. Em caso de arrematação ou adjudicação de bem imóvel, caberá ao arrematante tomar as providências
sala 04, Mandaqui. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 123456
e arcar com os custos da desocupação do bem, caso o mesmo esteja ocupado. Caberá ao arrematante arcar com todos os custos para eventual regularização
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 123456
para que em 03 dias, pague o débito atualizado até o efetivo 123456
do bem arrematado. Caberá ao arrematante arcar com todos os custos da arrematação, inclusive para expedição da respectiva carta de arrematação, se houver.
pagamento, acrescido de juros e demais cominações
Caberá ao arrematante tomar todas as providências e arcar com todos os custos para a transferência do bem junto aos órgãos competentes. Caberá ao
contratuais, quando então a verba honoraria poderá ser 123456
arrematante arcar com todos os tributos eventualmente incidentes sobre a arrematação e transferência do bem, inclusive, mas não somente, ICMS, ITBI, IRPF
reduzida pela metade, ou em 15 dias embargue ou reconheça 123456
ou IRPJ, taxas de transferência, dentre outros. O Leiloeiro Público Oficial, por ocasião do leilão, fica desde já desobrigado a efetuar a leitura do presente edital,
o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do 123456
valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo 123456
o qual se presume seja de conhecimentos de todos interessados. Art. 889 parágrafo único do CPC.A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL SUPRE EVENTUAL
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
INSUCESSO NAS NOTIFICAÇÕES PESSOAIS DA EXECUTADA, DOS CO-PROPRIETÁRIO(A)S, OS INTERESSADO(A)S, E PRINCIPALMETE OS
mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após 123456
EXECUTADO(A)S, CREDORES HIPOTECÁRIOS, OU CREDORES FIDUCIÁRIOS, BEM COMO OS RESPECTIVOS CÕNJUGES, SE CASADO FOREM e será
os 20 dias supra. Não sendo contestada a ação, o réu será 123456
considerado revel, caso em que será nomeado curador 123456
realizada através da rede mundial de computadores através do sítio eletrônico do Leiloeiro, conforme o paragrafo 2º, do artigo 887, do CPC. Dúvidas e
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
esclarecimentos: pessoalmente perante o Ofício Cível onde tramita a ação, no escritório do Leiloeiro Público Oficial, ou por e-mail: juridico@gustavoreisleiloes.com.br.
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 123456
Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. CLAUDIA RIBEIRO - JUÍZA DE DIREITO.
30, 31/01 e 01/02/19
cidade de São Paulo, aos 13 de novembro de 2018.
[
] 123456
123456
123456
(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U )DEULFLR 6WHQGDUG -XL] GH 'LUHLWR GD 
Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0018339-72.2003.8.26.0011. O Dr. Paulo Henrique Ribeiro 123456
9DUD&LYHOGR)RUR5HJLRQDOGH6DQWR$PDUR63)D]6DEHUD0DULD$SDUHFLGDGD6LOYD*XHGHV &3) 
Garcia, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber 123456
TXH )XQGDomR +HUPLQLR 2PHWWR OKH DMXL]RX DR 0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  DEULO GH  
a Nilton Claudino de Lima CPF: 754.785.878-34, que Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social 123456
GHFRUUHQWHGR7HUPRGH$GHVmR&RQWUDWXDOH5HTXHULPHQWRGH0DWULFXODH&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRV(GXFDFLRQDLV
Colégio São Luis CNPJ: 33.544.370/0014-63 ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando 123456
(VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD
SDJXH R GpELWR ILFDQGR LVHQWD GH FXVWDV SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU
o recebimento de R$ 37.288,67 (Junho/2018), representada pelo instrumento particular de confissão de 123456
GRGpELWR DUWLJRGR1&3& RXRIHUHoDHPEDUJRVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR
dívida firmado entre as partes em 28/01/2002. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a 123456
'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHV
intimação por edital da penhora realizada sobre a quantia de R$ 817,14, bloqueada pelo sistema BACENJUD, 123456
GRDUWLJR,9GR1&3&H
em conta de sua titularidade, tendo o prazo de 15 dias a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, sob 123456
123456
pena de levantamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.
30 e 31/01
123456
(',7$/'(&,7$d235$=2'(  0Ç6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
123456
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,SLUDQJD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DUORV$QWRQLRGD&RVWDQDIRUPDGD/HLHWF
123456
PARTICIPAÇÕES MORRO VERMELHO S.A. - CNPJ/MF 03.987.192/0001-60 - NIRE 35.300.179.862 EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Realizada em 27 de
novembro de 2018. Arquivada na JUCESP sob nº 134/19-3 em 02.01.2019. Após leitura, análise e
discussão, os Conselheiros presentes deliberaram sem ressalvas, por unanimidade, alterar o mandato
para a prática de atos pela Diretoria da Companhia, descritos no Anexo I da Ata de Reunião do Conselho
de Administração datada de 30 de abril de 2018, conforme as novas condições aprovadas, nos termos
do Anexo I.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1063740-18.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Gazeta Mercantil S/A Gráfica e Comunicações CNPJ: 50.747.690/0001-15 (na
pessoa de seu representante legal), que Telefônica Brasil S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 ajuizou Ação de
Cobrança pelo Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 3.347,05 (Julho/2014), referente a
prestação de serviços telefônicos e dados. 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, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 19 de dezembro de 2018.
30 e 31/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005716-17.2016.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de
Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VANESSA RUTH MAMANI, Brasileiro, CPF 388.170.66826, com endereço à Rua Tomas Amantini, 110, Casa 02, Jardim Arizona, CEP 03735-300, São Paulo - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Associação de Instrução
Popular e Beneficência - Sipeb, objetivando, em síntese, o pagamento pela requerida da quantia de R$
7.856,62 (sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos), oriunda de contrato de
prestação serviços educacionais para os anos letivos de 2013 e 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
efetue o pagamento ou, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
embargos. 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 19 de dezembro de 2018.
30 e 31/01

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0029545-88.2018.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda
Rossanez Vaz da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FELIPE MARQUES DE OLIVEIRA, RG
281906609, CPF 302.313.518-52, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Associação de Instrução Popular e Beneficência - Sipeb. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague a quantia de R$ 12.551,38, 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 07 de janeiro de 2019.
30 e 31/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015779-84.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABRICIO
STENDARD, na forma da Lei, etc. Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1015779-84.2014.8.26.0002.
O Dr. Fabricio Stendard, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro/SP, na forma da
Lei, etc... Faz Saber a José Arnóbio de Lima RG: 2.984.886-95 SSP/CE e CPF: 291.619.348-01, que José
Antonio da Silva CPF: 472.896.788-34 ajuizou Ação de Despejo Cumulada com Cobrança de Alugueres e
Acessórios da Locação, objetivando a quantia de R$ 32.095,21 (Abril/2014), decorrente do inadimplemento
dos alugueres de Fevereiro e Março de 2014 do contrato de locação do imóvel situado à Rua da Moenda
Velha nº 455, Jardim Independência, Valo Velho, São Paulo/SP e dois autos de infração (AI nº 34.0057050 - Ruído: R$ 7.703,97 e AI nº 31.005962-9 - Atividade: R$ 4.331,78), tendo em vista o excesso de ruído e
atividades realizadas pelo locatário. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como
verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo,
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de novembro de 2018. 30 e 31/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036865-50.2017.8.26.0053. A MM. Juíza de
Direito da 16ª Vara da Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo,
Dra. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SONIA REGINA DA SILVA
RODRIGUES, Brasileiro, Casada, Empresária, CPF 145.078.648-01, com endereço à Avenida Municipal,
200, Vila Santa Catarina, CEP 04367-065, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum por parte de United Auto Nagoya Comercio de Veiculo Ltda, alegando em síntese: a obrigação da
requerida de praticar todos os atos necessários ao registro da transferência para a sua propriedade do veículo
Duster 20 D 4X4, ano 2013, placa FME 0575, Chassis 93YHSR6R3DJ634188, Renavan 00567011089, bem
como indenizar a requerente de todos os prejuízos já suportados em razão da negligência decorrente de não
ter transferido o veículo para o seu nome, além das despesas que vierem a ser suportadas no curso dessa ação,
relativos a IPVA, Licenciamento, multas e todos os demais prejuízos que vierem a ser imputados. Encontrandose 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 07 de novembro de 2018.
30 e 31/01
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EDITA L DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100219857.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional
III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto Muscari, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ENGEBRAVO ENGENHARIA DO BRASIL - EIRELI ME,
CNPJ 23.180.820/0001-08, na pessoa de seu representante legal, que Condomínio
Edifício Airport Hotels, ajuizou uma Ação Declaratória, com Procedimento Comum,
objetivando seja julgada procedente, para declarar a nulidade e inexigibilidade da
duplicata mercantil no valor de R$ 4.592,09, e o seu cancelamento junto ao
distribuidor dos Cartórios de Protestos, condenando-se a ré ao pagamento de custas
honorários e demais cominações, tendo a autora ajuizado medida Cautelar, cuja
liminar foi deferida. Sendo concedida a antecipação de tutela para o fim de
determinar a sustação dos efeitos publicísticos do protesto. Estando a requerida em
lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, p ara que, em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC), sendo
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 §- IV). Será o presente, por
extrato, afixado e publicado. NADA MAIS.
B 30 e 31/01

EDITA L DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 102240174.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional
III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto Muscari, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Avtech Sistema de Seguranca e Comercio Ltda, CNPJ
03.399.947/0001-05, na pessoa de seu representante legal, e Alexandre Antonio
Vieira, CPF 733.548.485-53, que Condomínio Edifício Jardim Paulista, ajuizou
uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 62.700,51 (12/2017),
acrescidos de juros e correção monetária, referente ao débito do Contrato de Prestação
de Serviços, bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações.
Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o valor supra devidamente
corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do
NCPC), que os tornarão isentos das custas ou embarguem, sob pena de constituir-se
de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos,
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC).
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.
B 30 e 31/01

%

EDITA L DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 102151660.2017.8.26.0003 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(o) PAULO ALEXANDRE DA ROSA FONSECA, CPF
111.526.258-02, que Rocco Ciancio, ajuizou uma Ação de Despejo Por Falta de
Pagamento, c.c. Cobrança de Aluguéis e Encargos, para decretar o despejo do réu
do imóvel situado na Avenida Fagundes Filho, nº 252 - sala 98, 9º andar, São Paulo/
SP, rescindindo-se o contrato, condenando-os ao pagamento de R$ 11.049,55 (12/
2017), corrigidos monetariamente e acrescido de juros, bem como a custas, honorários
e demais cominações. Estando o réu em lugar ignorado, expediu-se o presente,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, purgue a mora ou conteste, sob
pena de ser considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em
caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
B 29 e 30/01
EDITA L DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 102174440.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública, do
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Fausto José
Martins Seabra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TRENDS ENGENHARIA E
INFRAESTRUTURA LTDA., CNPJ 00.477.319/0001-02, com endereço à Rua Galdino
Alves, 210, Parque Monte Libano, CEP 08780-250, Mogi das Cruzes - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de SPTRANS - SÃO PAULO
TRANSPORTE S.A., alegando em síntese: o objetivo de condenar a ré ao pagamento
R$ 69.663,73 (fev/2014), corrigidos monetariamente e acrescido de juros, referente a
multa aplicada no processo administrativo do contrato de prestação de serviços de
fornecimento, instalação e integração de sistemas eletrônicos de tecnologia da
informação no Terminal de Transferência de Passageiros denominado Campo Limpo,
bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Encontrandose 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 14 de novembro de 2018. B 29 e 30/01
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
JONAS REGINALDO ALVES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
FARMACEUTICO, NASCIDO EM SANTO ANDRÉ, SP NO DIA (28/06/1988), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS ALBERTO VERISSIMO
DA SILVA E DE MAURA LUCIA ALVES DA SILVA. JULIANA DA SILVA SANTOS, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALIST A DE ATENDIMENT O, NASCIDA EM FERRAZ DE
VASCONCELOS, SP NO DIA (27/07/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRIT O,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE CARLOS ROBERTO LEAL DOS SANTOS E DE JANILMA MARIA DA
SILVA.
RODRIGO ESCOBAL GOMES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA TI, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/08/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JUSTINO GOMES NETO E DE SUELI LEME ESCOBAL GOMES.
EDNA FERREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA TRIBUTÁRIA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/01/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ELESBÃO FERREIRA DA SILVA E DE MARIA VIRGEM
PAES LANDIM DA SILVA.
FRANCISCO BERTO DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VIGILANTE,
NASCIDO EM ALTO PIQUIRI, PR NO DIA (13/05/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE BERTO DA SILVA E DE MARIA ALAIDE DELMONDES.
CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/09/1975), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO BERNARDINO DA SILVA
E DE MARIA MADALENA DE ALMEIDA DA SILVA.
EMERSON COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR DE MAQUINA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/02/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDUARDO FRANCISCO COSTA E DE MARIA DA LUZ
COSTA. MICHELE GONÇALVES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
CONTABILISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/11/1982), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALDERACI FERNANDES OLIVEIRA
E DE LUSINETE GONÇALVES DE OLIVEIRA.
EZEQUIEL LEANDRO DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA
FINANCEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/03/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ADERALDO MEDEIROS DE SOUZA E DE
ANTONIA LEANDRO DE SOUZA. KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO ANALISTA FINANCEIRO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(08/05/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
RAIMUNDO SILVA E DE LÉA CRISTINA DE OLIVEIRA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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São Paulo, quarta-feira, 30 de janeiro de 2019

As 24 Horas de Daytona marcou final
da carreira de Christian Fittipaldi
blemas elétricos, que estavam
impedindo o acionamento das
luzes de freio.
A equipe trabalhou forte para
realizar os reparos, mas o carro
caiu para a 45ª posição. A partir
daí os pilotos aceleraram forte
para buscar a recuperação, que
poderia ter sido ainda melhor,
caso as condições climáticas nas
oito horas e meia finais não tivessem piorado tanto, resultando em duas bandeiras vermelhas
e várias amarelas.
Fittipaldi, que venceu as 24
Horas de Daytona em 2004,
2014 e 2018, destacou que esperava encerrar sua carreira com
um resultado melhor, mas deixou a pista satisfeito por todas
as conquistas ao longo de 38
anos. O piloto, único brasileiro
até hoje a ter corrido na F-1, Indy
e NASCAR, recebeu inúmeras
homenagens no final de semana
em Daytona.
“Largamos em 11º, chegamos a andar entre os top 6. Mas,
infelizmente, enfrentamos alguns problemas elétricos ainda no início da prova e perdemos muitas voltas nos boxes
para o conserto. Uma pena, porque o carro estava muito con-

Pilotos tiveram de lidar com problemas
sistente e tínhamos boas chances não fossem os problemas.
Mas conseguimos terminar a
corrida. Não era o resultado que
queríamos, mas não posso resumir 38 anos de carreira em 24
horas”, frisou.
“Encerro minha carreira com
a melhor sensação possível. Extremamente feliz e realizado com
tudo que consegui. Sou muito
grato a minha família, equipes
pelas quais passei, patrocinadores
que me apoiaram e a todos que

sempre torceram por mim. Hora
de iniciar um novo capítulo na
minha vida, com a certeza de que
fiz o meu melhor ao longo de todos estes anos nas pistas”, disse
o brasileiro de 48 anos.
“Seria maravilhoso que o
Christian encerrasse sua carreira com um resultado melhor,
mas tem dias que as coisas não
saem como gostaríamos”, declarou Albuquerque. “Tivemos um
problema com as luzes de freio
e isso é tão difícil de acontecer,

Arena Verão: Brasileiro de
Beach Soccer começa nesta
quarta-feira (30) em Guarujá
Foto/ Alysson Rodrigues

Competição nacional de clubes terá com jogos até domingo (3) na estrutura montada na praia da Enseada. Participarão
equipes de seis estados: Flamengo, Vasco, Botafogo, Osasco Audax, Joinville, Vitória, Náutico e Sampaio Correa

Atleta flamenguista faz bela jogada em amistoso
A terceira e última semana de
competições da Arena Verão
2019 começa nesta quarta-feira
(30), quando será realizada a primeira rodada do Campeonato
Brasileiro de Beach Soccer de
Clubes. O torneio será realizado
na praia da Enseada, em Guarujá,
na altura do número 2.200 da Av.
Miguel Stefano, com entrada gratuita para o público. Oito times
estão confirmados, divididos no

grupo A - Vasco da Gama, Flamengo, Náutico e Osasco Audax
- e no B - Sampaio Correa, Botafogo, Vitória e Joinville.
“A expectativa é muito grande para o Brasileiro de Beach
Soccer. Acreditamos que o alto
nível das disputas que tivemos no
Campeonato Paulista, há duas
semanas, com jogos sempre
emocionantes, será mantido. Times do Rio de Janeiro, São Pau-

lo, Bahia, Pernambuco, Santa
Catarina e Maranhão estarão representados, o que mostra a sua
grandiosidade. Quem ganha com
isso é o público da Baixada Santista, que terá mais um torneio
esportivo de qualidade para assistir e, a melhor parte, com entrada gratuita em todas as fases”,
destaca Jorge Lisardo, presidente da Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, responsável pela realização do torneio, que tem organização da
Confederação de Beach Soccer
do Brasil.
Nesta quarta-feira (30), às
14h, Flamengo e Náutico abrem
a edição de 2019 do Brasileiro
de Beach Soccer, em partida válida pelo grupo A. Em
seguida, Sampaio
Correa e Joinville jogam às
15h15, pelo grupo B. Vasco da
Gama e Osaso Audax, às
16h30, em duelo do grupo A,
e Botafogo e Vitória, às 17h45,
pelo grupo B, encerram o primeiro dia de competições no
evento.
Nos cinco dias do evento,
serão realizados quatro jogos por

dia. Na fase de grupos, de quarta
a sexta-feira (30 a 1º/2), os jogos serão sempre entre 14h e
19h. Cada equipe jogará três vezes, para definir os semifinalistas. Após a fase inicial, quatro
times classificam-se para as semifinais no sábado (2), com partidas a partir das 12h15. O torneio terá as semifinais, a disputa
do terceiro lugar e a final, no
domingo (3), a partir das 13h,
transmitidas pelo canal SporTV.
A Arena Verão é uma realização da Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, da
Federação Paulista de Tênis e da
Federação Paulista de Futevôlei,
com patrocínio de Algar, Apsen,
Pagseguro, Sonda, Jundiá Sorvetes, Kalunga, Maratá, Di Martino, RV Imola, Feital Copag, Fototica, Deka Sports, Clínica CECAM e Morelate viabilizado via
Lei de Incentivo ao Esporte do
Governo do Estado de São Paulo, e apoio da Prefeitura do Guarujá e Visite Guarujá. Mais informações: Fan page no
Facebook: https://
www.facebook.com/esportearenaverao/

33º Torneio de Verão de Ciclismo
segue com inscrições abertas
O 33º Torneio de Verão de
Ciclismo reunirá o melhor do
ciclismo nacional entre os dias
21 e 24 de fevereiro, com quatro etapas na cidade de Ilha Comprida, no litoral sul paulista. As
inscrições para a competição
seguem abertas e o prazo vai até
o dia 15 de fevereiro no site
www.treinoonline.com.br, para
as categorias Elite, Open, Junior
(15 a 18 anos), Sênior (35 a 44
anos) e Máster (45 anos em diante). A Elite, masculino e feminino, aliás, contará pontos para
o ranking da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).
As inscrições têm taxa de R$
75,00 até dia 10 de janeiro. De
11 de janeiro a 15 de fevereiro, o valor será de R$ 85,00.
Como se vê, a confirmação antecipada será vantajosa para os
atletas e equipes. Mais detalhes
também podem ser obtidos pelo
telefone (13) 99711.1779, a
com José Reinato.
Serão quatro etapas em um
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Prazo vai até 15 de fevereiro. Evento será de 21 a 24 de fevereiro, em Ilha Comprida

33º Torneio de Verão de Ciclismo
percurso de 3,1 km, todas com
largada e chegada na Avenida
Marginal Candapui. A Elite masculina, principal categoria, largará às 8h50. As provas serão rea-

lizadas em circuito plano e,
como a classificação para definir o campeão do torneio é feita
por pontos (não pela soma dos
tempos de cada etapa), as dispu-

tas se tornam ainda mais atrativas, sempre com expectativas de
chegadas emocionantes e bastante disputadas.
A programação do evento,
com a duração de cada categoria, será a seguinte: Congresso
Técnico, somente no dia 21/2,
na arena do evento; Open Juvenil/ Junior/Duração: 00h45
+ 1 volta/Largada às 7h40; Máster / Duração: 00h50 + 1 volta /
Largada às 7h40; Elite Masculino/Duração: 1h30 + 1 volta/Largada às 8h50; Elite Feminino/
Duração: 00h50 + 1 volta/Largada às 9h30, e Open e Sênior / Duração: 00h55 + 1 volta / Largada
às 10h50.
O 33º Torneio de Verão de
Ciclismo é uma realização da
Liga Santista de Ciclismo, com
supervisão da Federação Paulista
e Confederação Brasileira. Apoio
da prefeitura de Ilha Comprida,
Ert Uniformes e TR 15. Mais
informações podem ser obtidas
no site www.lsciclismo.com.br.

fale conosco através do e-mail: esporteodiasp@terra.com.br

principalmente numa corrida
desta dimensão. Foi uma pena
pelo Christian”, lamentou o português.
Barbosa, que foi bicampeão
do IMSA ao lado de Fittipaldi e
também esteve com o brasileiro
nas vitórias em Daytona em 2014
e 2018, também gostaria que o
resultado fosse melhor, mas destacou o trabalho do brasileiro.
“O Christian foi um soldado:
ficou na pista em condições difíceis e fez o que pode”, afirmou.
“Infelizmente, ele está deixando
as pistas com este resultado e
nestas condições. Poderia ter
sido mais divertido. Mas foi um
privilégio pilotar ao lado dele ao
longo destes anos e desejo o
melhor para ele”, continuou Barbosa, que também comentou sobre a prova.
“Depois do problema que tivemos, sabíamos que seria difícil recuperar mais, mas nos mantivemos na pista, porque era importante pelos pontos. Foi uma
situação que nunca acontece com
a equipe, este tipo de problema,
mas corrida é assim. No ano passado, estávamos felizes com a
vitória e agora estamos desapontados”, completou Barbosa.

A próxima etapa do IMSA
acontecerá entre os dias 13 e 16
de março, com a disputa das 12
Horas de Sebring, também na
Flórida.
Os melhores na categoria
DPi em Daytona:
1) 10 F. Alonso / K. Kobayashi / R. Van Der Zande / J.
Taylor Konica Minolta Cadillac
DPi-V.R. 593 voltas em
21:59:13.350; 2) 31 F. Nasr /
E. Curran / P. Derani Whelen
Engineering Racing Cadillac
DPi +13.458; 3) 7 R. Taylor /
H. Castroneves / A. Rossi Acura Team Penske Acura DPi
+13.964; 4) 54 J. Bennett / C.
Braun / R. Dumas / L. Duval
CORE autosport Nissan DPi +
4 voltas; 5) 85 D. DeFrancesco
/ R. Barrichello / M. Goikhberg / T. Vautier JDC-Miller
MotorSports Cadillac DPi +7
voltas; 6) 6 J. Montoya / D. Cameron / S. Pagenaud Acura Team
Penske Acura DPi + 17 voltas;
7) 5 C. Fittipaldi / J. Barbosa / F.
Albuquerque Mustang Sampling
Racing Cadillac DPi + 20 voltas; 8) 50 K. Kaiser/ W. Owen /
R. Binder / A. Canapino Juncos
Racing Cadillac DPi + 38 voltas
1:35.329.

Superliga Cimed 18/19

EMS Taubaté Funvic
recebe o Vôlei Renata
com novo foco
Após a eliminação na semifinal da Copa Brasil, equipe
do Vale do Paraíba vira a página para a partida contra o
time de Campinas (SP)
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A 57ª edição das 24 Horas de
Daytona, disputada no último
final de semana (26 e 27), marcou o encerramento da carreira do piloto Christian Fittipaldi. A bordo do #5 Mustang
Sampling Cadillac DPi-V.R e
ao lado dos companheiros Filipe Albuquerque e João Barbosa, o brasileiro terminou em
nono no geral e sétimo na categoria DPi, numa grande prova
de recuperação, após terem problemas no classificatório e largarem de último.
A corrida foi marcada por
muita chuva, o que provocou seu
cancelamento prematuro. Fittipaldi, Barbosa e Albuquerque vinham bem no início da prova,
chegando a ocupar as primeiras
posições, até passarem a ter alguns problemas elétricos, que
custaram muitas voltas nos boxes para o conserto.
O trio, que brigava pela segunda vitória consecutiva em
Daytona, tinha tudo para lutar por
um novo pódio. Com 30 minutos de prova, Albuquerque chegou a andar em segundo lugar.
Quando Fittipaldi foi para a pista, depois de quase três horas de
prova, o carro passou a ter pro-
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“Não posso resumir uma carreira de 38 anos em 24 horas”, diz Fittipaldi no seu adeus às pistas

Vôlei Renata
Depois de um fim de semana de realização da Copa Brasil masculina de vôlei, três das
quatro equipes participantes da
Fase Final da competição mudam o foco e entram em quadra nesta quarta-feira (30) de
volta pela Superliga Cimed 18/
19. Neste dia, o EMS Taubaté
Funvic (SP), eliminado na semifinal, receberá o Vôlei Renata (SP) às 21h30, no ginásio
do Abaeté, em Taubaté (SP), em
partida válida pela terceira rodada do segundo turno e que
terá transmissão ao vivo do
SporTV 2.
O clima na equipe, que acabou superada pelo Fiat/Minas
(MG) e não conseguiu chegar
a decisão da Copa Brasil no último sábado, é de mudança de
direcionamento do foco. Neste momento, o capitão Raphael afirma que o grupo está concentrado na Superliga Cimed.
“Ficamos muito tristes com
a derrota, mas ela nos ensinou
muito. Agora precisamos virar
a página o mais rápido possível
para focar na Superliga e fazer
o que tem que ser feito. Temos
a oportunidade de jogar na nossa casa, com a nossa torcida e
buscar de novo a confiança no
nosso jogo. Essa é uma partida
em que, com certeza, precisamos da ajuda da torcida e onde
vamos dar o máximo para sair
com a vitória. A torcida é a nossa maior aliada”, disse Rapha.
Quarto colocado na classificação da Superliga Cimed,
com 29 pontos, o EMS Taubaté Funvic terá como adversário
o time que ocupa a quinta posição na tabela. O Vôlei Renata
tem 20 pontos e quer somar
mais três nesta quarta-feira.
Segundo o ponteiro Bruno

Temponi, a disputa vem sendo
cada vez mais acirrada na competição e, por isso, seu time
precisa entrar em quadra concentrado no seu trabalho.
“O equilíbrio é a tônica da
Superliga e o retrato do que é
o vôlei hoje em dia. Por isto,
temos que ir para Taubaté focados em fazer nosso melhor
para tentar buscar a vitória, pois
sabemos que não será nada fácil. Se estivermos concentrados em manter o plano que foi
estudado e aproveitarmos as
oportunidades podemos facilitar nossa vida. Vamos tentar
esquecer um pouco essa briga
pela classificação e concentrar
em fazer o trabalho bem feito”, disse Temponi.
Outros quatro jogos nesta quarta-feira
Além de EMS Taubaté Funvic x Vôlei Renata, outros
quatro confrontos serão realizados nesta quarta-feira. O
primeiro terá início às 18h,
entre Sesi-SP e Caramuru
Vôlei (PR), no Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo (SP),
com transmissão do site
Globoesporte.com. Às 20h, o
Vôlei UM Itapetininga (SP) receberá o São Francisco Saúde/
Vôlei Ribeirão (SP).
O Canal Vôlei Brasil fará a
transmissão de Sesc RJ x Corinthians-Guarulhos (SP) que
será disputado às 20h, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de
Janeiro (RJ). Um pouco antes, às 19h30, o Copel Telecom Maringá Vôlei (PR),
também semifinalista da
Copa Brasil, irá enfrentar o
Sada Cruzeiro (MG) em sua
casa, no ginásio Chico Neto,
em Maringá (PR).

