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Incerteza da Economia recua em
janeiro, mas índice se mantém elevado
Secretário diz que prioridade do
governo é a geração de emprego
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Bolsonaro vai se comunicar com
os ministros por videoconferência
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Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

35º C
20º C

Noite

Brumadinho
A Defesa Civil de Minas Gerais divulgou um “plano de con-

tingência” no caso de riscos relacionados às barragens da região

SMT e SPTrans ampliam
ações de combate às fraudes
no Bilhete Único
A Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes (SMT)
e a SPTrans vão ampliar o combate à fraude no Bilhete Único. A
partir de sexta-feira, 1º de fevereiro, haverá limite de crédito do

tipo comum em qualquer cartão
do Bilhete Único sem personalização, ou seja, sem dados pessoais impressos, além de modelos
de estudante e Vale Transporte
emitidos até 2013.
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Receita alerta para site falso
que simula leilão de produtos
A Receita Federal alerta
para a existência de uma página na internet que diz leiloar
mercadorias apreendidas pelo
órgão. O falso endereço usa inclusive o logotipo da Receita
Federal indevidamente, para
dar credibilidade ao serviço.
Para se cadastrar no site fal-

so, os usuários precisam apresentar documentos como cópia do RG e do CPF, além de
comprovante de endereço.
Após arrematar a suposta mercadoria, a vítima paga um boleto por e-mail e é orientada a
retirar o produto em uma unidade da Receita.
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Esporte

Interlagos receberá a Corrida
do Milhão pela sexta vez
A 67 dias da abertura da
temporada que celebra os 40
anos da Stock Car, a principal
categoria do automobilismo
brasileiro confirma, pela sexta vez, a realização da Corrida
do Milhão no autódromo de
Interlagos, em São Paulo. A
prova, que premia seu vencedor com a quantia de um milhão de reais, é a sétima das 12
etapas da temporada e acontece no dia 25 de agosto. Com a
corrida final do campeonato
também agendada para a capital paulista em 15 de dezembro,
São Paulo recebe a Stock Car
em duas oportunidades na
temporada 2019.
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Turismo
Compra: 3,55
Venda:
3,85

EURO
Compra: 4,24
Venda:
4,24

OURO
Rafael Câmara

Atual campeão brasileiro de
kart, Rafael Câmara estreia oficialmente na temporada 2019
neste final de semana em Adria,
circuito de 1302 metros que irá
receber o Super Master Series.
O torneio terá quatro etapas e faz
parte do World Series Karting,
uma das principais competições
de kart da Europa.
Antes de abrir a temporada,
Rafael Câmara mostrou nos primeiros treinos oficiais do ano
que brigará por vitórias em 2019.
O piloto pernambucano foi o mais
rápido nos testes oficiais há duas
semanas em Adria.
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berto Silvestre Lopes (Pé de
Vento Petrópolis), campeão
sul-americano da modalidade
em 2012 e Graziele Zarri (FECAM), que farão os 10 km.
Entre os estreantes, destaque para os campeões na
Copa Brasil Caixa de Cross
de 2019: Amanda de Oliveira (UFJF), Vitor de Oliveira
Silva (FECAM), Jeovana Fernanda dos Santos (ABDA) e
Douglas de Oliveira Henrique (Vasco).
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Marcelo Melo volta às
quadras no confronto entre
Brasil e Bélgica na Davis
em Uberlândia (MG)

Interlagos irá receber a Corrida do Milhão da Stock Car pela
sexta vez

Rafael Câmara estreia
em 2019 no WSK
Super Master Series

Comercial
Compra: 3,72
Venda:
3,72

Equipe do Brasil definida
para o Campeonato SulAmericano de Cross Country
O Campeonato Sul-Americano de Cross Country, que
acontece no próximo dia 23 de
fevereiro, em Guayaquil, no
Equador, marcará a estreia em
competições internacionais de
grande parte da equipe brasileira, convocada nesta quarta-feira
(30) pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Dos
20 atletas que foram chamados
apenas seis já integraram seleções anteriormente.
Os mais experientes são Gil-

DÓLAR

Compra: 144,68
Venda: 174,16

de Brumadinho que não se romperam. Mas, segundo o porta-voz
da corporação, Tenente-coronel
Flávio Godinho, tal medida é preventiva, uma vez que nenhuma
outra barragem está com risco de
rompimento.
Segundo o representante do
órgão, as demais barragens estão
no nível de segurança 1. O risco
aumenta quando a classificação
passa para níveis superiores,
como 2 ou 3. Contudo, acrescentou Godinho, não há situações
deste tipo ainda na região.
Em nota, a Defesa Civil designou locais para os quais moradores e pessoas da área devem
se dirigir esta situação hipotética. “A Defesa Civil divulga pontos como medida preventiva em
caso de elevação do risco”, sublinhou o comunicado. Página 4

listas econômicos, reportados
no boletim Focus, do Banco
Central, para a taxa de câmbio
e a taxa Selic 12 meses à frente e para a inflação oficial acumulada para os próximos 12
meses, caiu 1,6 ponto.
De acordo com a pesquisadora da FGV Raíra Marotta, o
nível elevado de incerteza se
deve às eleições no Congresso. Segundo ela, dependendo
dos resultados para as presidências da Câmara e do Senado, a
aprovação das reformas pode
ter caminho dificultado. Ela
explica que a tendência é que
o indicador permaneça elevado até que se tenha clareza sobre a capacidade do governo
em administrar as reformas.
(Agencia Brasil)

Foto/Divulgação

Previsão do Tempo
Quinta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Foto/Divulgação/ABr

A Defesa Civil de Minas Gerais atualizou, no
final da tarde de quartafeira (30), em 99 o número de vítimas do rompimento da barragem da
mina Córrego do Feijão,
da Vale, em Brumadinho,
nos arredores de Belo Horizonte, identificadas pelo
Instituto Médico Legal
(IML). O último balanço
da corporação registra
259 desaparecidos.
De acordo com a Polícia Civil, dos 99 mortos,
57 foram identificados. A
orientação é que as famílias não compareçam ao
IML e, sim, comuniquemse via internet e redes sociais.
Segundo a Defesa Civil, cinco dias após o desastre causado pelo rompimento da barragem, ainda há regiões de Brumadinho que sofrem com a falta de energia.
O tenente-coronel Flávio Godinho, coordenador
da Defesa Civil, disse que
os trabalhos na região da
mina do Córrego do Feijão
começaram por volta das
4h da manhã.
A barragem B6, com
água, segue monitorada 24
horas por dia, segundo o
órgão, sem risco de rompimento. Um plano de
contingência, entretanto,
foi elaborado de forma
preventiva. (Agencia Brasil)

Defesa Civil divulga plano
para casos de risco em
outras barragens

Foto/Fernanda Freixosa

Sobe para
99 o número
de mortos e
há 259
desaparecidos
em
Brumadinho

O Indicador de Incerteza da
Economia, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV),
recuou 1,5 ponto de dezembro para janeiro e chegou a
111,5 pontos, em uma escala
de zero a 200 pontos. Apesar
da queda, o índice se mantém
em um nível de incerteza considerado “alto”.
Os dois componentes do
indicador tiveram queda de
dezembro para janeiro. O componente de mídia, que é baseado na frequência de notícias
com menção à incerteza nas
mídias impressa e online, recuou 1,4 ponto no período.
Já o componente de expectativa, construído a partir da
média dos coeficientes de variação das previsões dos ana-

Marcelo e Bruno já iniciaram os treinos juntos
Marcelo Melo está de volta
às quadras nesta semana na cidade de Uberlândia (MG). Após
recuperar-se de uma lesão muscular nas costas, que o afastou
do Australian Open deste ano,

Marcelo inicia a temporada
2019 jogando pela equipe do
Brasil na Copa Davis. O confronto será contra a Bélgica,
nesta sexta-feira (1) e no sábado (2).
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SMT e SPTrans ampliam ações de
combate às fraudes no Bilhete Único

CESAR
MÍDIAS
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 MARA ( S P)
Entre os vereadores que chegaram pra ver e vencer na maior e
mais importante Câmara municipal do Brasil e América do Sul,
destaque pro advogado Caio Miranda (PSB). Ex-dirigente do “11
de agosto” - Direito (Universidade de São Paulo), Caio tá muito
acima de ideologias mortas no Século 20.
PR E FE ITU RA ( S P)
Não ter vice-prefeito tá dando ao mais jovem (no Século 21)
a mesma vantagem que teve Gilberto Kassab (ex-vice de Serra
que assumiu reelegeu-se em 2008), refundador e dono nacional
do PSD. Bruno Covas (PSDB) se dá ao luxo de negociar a qualquer hora e lugar com os adversários e até inimigos.
AS S E M B LE IA ( S P)
Eleito deputado pelo PSL, o sobrinho-neto do falecido (1967)
Presidente Castello Branco tem história pra interpretar a vinda
dos militares israelenses pra auxiliar no encontro dos mortos no
caso Brumadinho (MG). Estudioso, sabe que a geopolítica tá acima da Embaixada ser ou não em Jerusalém.
GOVERNO (SP)
Ex-vice-prefeito de São Paulo, o agora governador Doria (agora dono paulista do PSDB e a caminho de dominar a executiva
nacional do partido que ‘decretou’ terá viés ideológico ‘de centro’) chega ao final do 1º mês de gestão em altíssima. Já começou a desestatizar o Estado paulista em Davos (Suiça).
CONGRESSO
‘Liberal’, ‘reformista’ (como o deputado federal Maia que vai
ser eleito pra presidência da Mesa na Câmara Federal) e ‘governista’ (leia-se Bolsonarista pra jogar a favor de Flavio Bolsonaro
- PSL) . Renan (MDB) faz qualquer coisa pra volta a presidir o
Senado e assim peitar partidos, governos e Justiças.
P RESIDÊNCIA
Do hospital em São Paulo, no qual recupera-se de cirurgias
pra recuperar o transito intestinal (vítima de facada quase mortal
na campanha), Bolsonaro, a esposa Michelle e os
filhos agradecem a família Oliveira: Augustinho, Guto e Maria
Augusta. O verdadeiro amor cristão não tem mesmo limites.
J U STI ÇAS
O ex-advogado do PT, hoje presidente do Supremo Dias fez
o que sabe fazer bem. Média com seu ex-chefe político Lula e
com os militares que não recepcionariam nem seriam ‘cerimonialistas’ fúnebres de uma farsa em que o condenado e encarcerado (PF) choraria a morte do irmão mais velho.
PA R T I D O S
Conforme antecipamos desde sempre, de nano o PSL agora
Bolsonarista se transformaria em giga via ‘janelinha da infidelidade’. O processo já começou na Câmara Federal. O PT de Lula
caiu de 56 pra 55 e o PSL passou de 52 pra também 55. Isto dará
ao PSL mais cargos na Mesa e Comissões.
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 a Medalha Anchieta na Câmara paulistana e o Colar de
Honra ao Mérito na Assembleia paulista.
.................................................
EMAIL cesar@cesarneto.com

SPPREV concedeu 26,3 mil
benefícios em 2018
A São Paulo Previdência –
SPPREV concedeu 26.329 benefícios previdenciários ao longo do ano de 2018, sendo
18.279 aposentadorias civis,
4.368 pensões e 3.682 inatividades militares.
Em comparação com 2017,
período em que a autarquia totalizou 25.608 novos benefícios,
no último ano houve uma elevação de 721 beneficiários incluídos à folha de pagamento da
SPPREV. Do total de pensões,
3.290 correspondem a beneficiários de servidores civis e 1.078
a beneficiários de militares.
No último ano, a autarquia
também foi responsável pela
análise de 20.710 processos de
homologação de Certidão de
Tempo de Contribuição (CTC)
de servidores civis. Desse total,
16.315 foram homologadas.
Outros 4.285 processos de homologação foram encaminhados
para retificação e complementação de informações.
No caso dos militares, foram homologados pela autarquia
1.241 Certidões de Tempo de
Contribuição (CTC) e Relações
de Remunerações (RTC) ao longo do último ano.
A CTC é exigida dos ex-servidores e militares no período
que realizam o seu pedido de
aposentadoria junto ao Instituto
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Nacional do Seguro Social
(INSS) ou a outra entidade previdenciária.
Em 2018, também foram emitidas 1.090 Certidões Negativas de
Débito (CND). O documento deve
ser apresentado no momento do
pedido de aposentadoria por servidores que tenham tido algum tipo
de afastamento, com ou sem prejuízos de vencimento.
Sobre a SPPREV
Com um público aproximado de 470 mil beneficiários, a
São Paulo Previdência é responsável pela gestão de aposentadorias da administração direta (Secretarias do Estado) e indireta
(autarquias), assim como das
pensões de todos os poderes e
órgãos paulistas.
Futuramente, a autarquia assumirá também a administração
da folha de pagamento dos inativos da Assembleia Legislativa,
do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, das universidades
e do Ministério Público.
Entretanto, essa absorção
segue um cronograma e ocorre
em etapas. Atualmente, a SPPREV é responsável pela gestão
das aposentadorias da administração direta e das autarquias,
assim como das pensões de todos os poderes, órgãos e entidades paulistas.

A Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes
(SMT) e a SPTrans vão ampliar o
combate à fraude no Bilhete Único. A partir de sexta-feira, 1º de
fevereiro, haverá limite de crédito do tipo comum em qualquer
cartão do Bilhete Único sem personalização, ou seja, sem dados
pessoais impressos, além de
modelos de estudante e Vale
Transporte emitidos até 2013.
A medida tem como objetivo restringir o acesso de fraudadores ao Bilhete Único e a
comercialização irregular de

créditos e cartões, prática criminosa que onera o sistema municipal de transportes e o cidadão
paulistano.
A SMT publicou nesta quarta-feira, 30 de janeiro, duas portarias sobre o assunto. A primeira
estabelece o limite de créditos e
a segunda determina que a SPTrans
cancele cartões flagrados contendo recargas irregulares ou ilícitas
e comunique a polícia.
Com a mudança, a partir de
fevereiro, esses modelos de cartões aceitarão, no máximo, cargas de 10 tarifas (R$ 43 no va-

lor atual). Hoje o limite de créditos comuns é de R$ 350,00.
Quem tiver saldo acima de
R$ 43,00 em um desses três
modelos de bilhete terá quatro
meses para utilizar esses créditos. Após esse período, os cartões com carga acima deste valor não serão mais aceitos em
todo o sistema. Para recuperar
o saldo restante em caso de não
utilização, o passageiro deverá
solicitar um novo cartão.
Como solicitar
Para ter um cartão com mai-

or capacidade de crédito, os
passageiros deverão solicitar gratuitamente um cartão
personalizado, pelo site
bilheteunico.sptrans.com.br/
cadastro.aspx e retirá-lo no
posto da SPTrans de sua preferência. A relação de postos está disponível no
l i n k
h t t p : / /
bilheteunico.sptrans.com.br/
comumRecargaPostos.aspx.
Bilhetes de modelos novos
personalizados continuarão
tendo limite de R$ 350,00
para créditos comuns.

SP Negócios vai ampliar apoio aos
exportadores com rodadas de negócios em 2019
A SP Negócios, agência de
promoção de investimentos e
exportações do município de
São Paulo, vai ampliar a atuação
no apoio a exportadores da cidade em 2019. Depois de realizar 33 ações em diversas regiões da cidade no ano passado,
entre workshops de capacitação
de empresas para o mercado internacional, resultando na adesão de aproximadamente 400
empresas ao programa São Paulo Exporta, a agência planeja para
este ano uma série de ações voltadas ao desenvolvimento de
empresas em táticas de negociação internacional e a promoção

de rodadas de negócio no país e
no exterior.
A agenda de capacitações
também será incrementada com
a geração de 280 vagas para novos exportadores participarem
dos workshops e seminários
que contemplam temas como
“Contrato + Negociação Internacional”, “Prospecção de
Mercados”, “Adequação de
Produto e Embalagem”, “Processo de Embarque e Desembarque”, “Marketing Digital
Internacional”, “Contratos de
Câmbio”, “Exportação Indireta”,
entre outros temas.
“Em nosso primeiro período

de atuação no apoio às exportações, nos dedicamos principalmente à capacitação de executivos e empresários para o mercado externo, bem como às adequações de processos e processos para uma atuação internacional. E neste segundo ano vamos
enfatizar as rodadas de negócios para as empresas que atendemos tenham acesso direto a
compradores importantes de
produtos brasileiros”, explica
Juan Quirós, presidente da São
Paulo Negócios.
Em fevereiro vai ocorrer a
primeira ação: uma reunião em
que vários secretários de gover-

no do município de São Paulo
e especialistas da São Paulo Negócios irão apresentar os programas de investimentos, exportação e negócios da cidade
para as câmaras de comércio internacionais e consulados de
países importadores de produtos brasileiros.
Será realizada também a 1ª
SP International Business
Week, em outubro, que reunirá
em uma semana vários eventos
relacionados ao comércio internacional com o objetivo de
geração de negócios e capacitação das empresas paulistanas
participantes.

Zona Norte recebe revitalização
em mais dois pontos
to na região, que conta com três
Ecopontos.

O prefeito Bruno Covas visitou, na quarta-feira (30), a horta comunitária Jardim Guarani e
o ponto revitalizado da Avenida
José da Natividade Saldanha,
ambos na Zona Norte.
A horta comunitária, localizada entre as ruas Manoel Marques de Souza e a Avenida Deputado Cantídio Sampaio, foi
criada após a revitalização de um
ponto viciado de descarte irregular de lixo e entulho, que era
alvo de invasões. A ação foi realizada pela Subprefeitura Freguesia/Brasilândia, com apoio da
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SMDE),
e dos munícipes da região.
O local é cultivado por três
voluntários e dois beneficiários
do Programa Operação Trabalho, da SMDE. Na horta do Jardim Guarani são cultivados alfa-

ce, rúcula, couve, agrião, capuchinha, beterraba, cenoura e vários tipos de temperos, que são
distribuídos gratuitamente para
a comunidade local.
51ª revitalização na região
Já o ponto da Avenida José
da Natividade Saldanha, na altura do número 371, acaba de se
tornar a 51ª área revitalizada da
região. Lá foram recolhidas 20
toneladas de resíduos por semana, de restos de construção a
móveis, eletrodomésticos antigos e até animais mortos. A implantação de canteiros, conscientização ambiental junto à comunidade e a reforma do local
fizeram a diferença. A administração regional realizou reuniões com os moradores, explicando a importância e as maneiras de realizar o descarte corre-

Locais para descarte
Em São Paulo, há 102 locais
para descarte de materiais. Os
endereços podem ser encontrados no aplicativo Limpa Já Entulho, que também pode ser usado para denúncias sobre pontos
com caçambas irregulares ou
descarte ilegal de lixo. A comunicação desse tipo de local também pode ser feita pela Central
de Atendimento do SP 156. Todas as denúncias são vistoriadas
e, quando constatado o flagrante, são realizadas as autuações
pertinentes.
O descarte irregular de entulho em vias públicas é passível de multa. Até 50kg, a penalidade é de R$ 790,18; acima desse montante, o valor da autuação

As Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Assistência e Desenvolvimento Social
recebem no dia 31 de janeiro
inscrições para 60 vagas do Projeto Agente Suas, da Prefeitura
de São Paulo. O Agente Suas,
ação que integra o Sistema Único de Assistência Social, tem
por objetivo qualificar profissionalmente cidadãos de baixa renda, para que consigam oportunidades no mercado de trabalho
formal.
As atividades, que não oferecem vínculo empregatício,
serão desenvolvidas de segunda
a sexta-feira, com total de 30
horas semanais. Os beneficiários contarão com bolsa auxílio
no valor de R$ 1.047,90, por até
dois anos, por meio do Progra-

ma Operação Trabalho (POT),
administrado pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico.
“As pessoas em situação de
vulnerabilidade social muitas
vezes tem pouca experiência,
falta de qualificação e não estão
em condições financeiras e psicológicas de procurar um emprego formal. O programa operação trabalho é um passo fundamental para a reinserção desses cidadãos no mercado de trabalho”, explica a secretária de
Desenvolvimento Econômico,
Aline Cardoso.
Os selecionados irão atuar
com o acolhimento de pessoas
em serviços como Centros de
Referência de Assistência Social
(CRAS), Centros de Referência
Especializado de Assistência

Social (CREAS) e nas Supervisões de Assistência Social
(SAS). Outras ações envolvem
orientar e informar sobre procedimentos e serviços prestados
nos equipamentos públicos, desenvolver ações administrativas,
entre outras.
Para participar é necessário
se dirigir a uma das 24 unidades
do Cate – Centro de Apoio ao
Trabalho e Empreendedorismo,
das 8 às 17h, com RG, carteira
de trabalho e número do PIS. Os
critérios de seleção incluem ter
acima de 18 anos, estar desempregado há pelo menos quatro
meses, não estar recebendo benefício como o seguro-desemprego, ter renda de meio salário
mínimo por membro da família,
residir na cidade de São Paulo e

é de R$ 15.520, de acordo com
a Lei de Limpeza Urbana, nº
13.478/02.
Mapeamento da Amlurb
A Autoridade Municipal de
Limpeza Urbana (Amlurb), juntamente com as empresas que
executam o serviço de limpeza,
mapeiam todos os pontos de descarte irregular da cidade. Em
2016, havia cerca de 4 mil pontos viciados. Já em 2017, foram
realizados dois mapeamentos:
no primeiro semestre foram
constatados 3.153 e, no segundo, 2.976. Em 2018, serão realizados mapeamentos quadrimestrais, sendo que no primeiro foram identificados 3.026 e
no segundo, 2.823. O terceiro
estudo está sendo elaborado
com as informações do último
quadrimestre de 2018

Inscrições para população de
baixa renda trabalhar no Agente
Suas iniciam nesta quinta-feira, 31

ser alfabetizado.
“A união de esforços possibilita trazer uma nova perspectiva para as pessoas que se encontram em situação de risco
e vulnerabilidade social, já
que a autonomia é um passo
importante na reinserção social. A iniciativa demonstra a
seriedade com que as pastas
tem atuado na construção de
uma sociedade mais humanitária”, destaca o secretário da
SMADS, José Castro.
Serviço
Inscrição para o Projeto
Agente Suas
Dias: 31 de janeiro
Horário: 8h às 17h
Local: Todas as unidades dos
CATes

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
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Índice que reajusta aluguéis acumula
taxa de 6,74% em 12 meses
O Índice Geral de Preços
– Mercado (IGP-M), usado
no reajuste dos contratos de
aluguel, registrou inflação de
0,01% em janeiro deste ano.
A taxa é superior à deflação
(queda de preços) de 1,08%
de dezembro de 2018. De

acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV), o IGP-M
acumula inflação de 6,74%
em 12 meses.
A alta da taxa de dezembro do ano passado para janeiro deste ano foi puxada
pelos três subíndices que

compõem o IGP-M. O Índice de Preços ao Consumidor, que analisa o varejo, subiu de 0,04% em dezembro
para 0,58% em janeiro. O Índice Nacional de Custo da
Construção passou de 0,13%
para 0,4% no período.

O Índice de Preços ao
Produtor Amplo continuou
registrando deflação em janeiro (-0,26%). A queda de
preços, no entanto, foi mais
moderada do que a registrada em dezembro de 2018 (1,67%). (Agencia Brasil)

Governo reafirma intenção de
privatizar trecho da BR-163
O ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, reafirmou na quarta-feira, (30) a intenção do governo federal de conceder à iniciativa privada o trecho da
BR-163 entre Sinop, em Mato
Grosso, e Miritituba, no Pará. Segundo o ministro, a previsão é que
o leilão de concessão ocorra no
fim deste ano ou no início do próximo. A rodovia é considerada estratégica para o escoamento da
safra de grãos produzidos no Centro-Oeste até os portos do Região
Norte para a exportação.
O anúncio da intenção de privatizar a rodovia até o fim do ano
foi feito na quarta-feira (30), em
entrevista coletiva, da qual participam os ministros da Agricultura, Tereza Cristina; Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro; e
Defesa, general Fernando Azevedo, para apresentar um balanço da
Operação Radar.
Freitas acrescentou que o governo trabalha para realizar 23 leilões de privatização de 23 portos,
aeroportos, rodovias e ferrovias
nos primeiros 100 dias do governo Jair Bolsonaro. Atualmente,
dois trechos da BR-163 ainda não
estão asfaltados – o primeiro, de
cerca de 51 quilômetros, é o que
será concedido.
De acordo com o ministro, a
prioridade do governo é concluir
o asfaltamento do trecho antes de
realizar o leilão. “A meta de 2019
é que [o trecho de] Miritituba seja
pavimentado até o final do ano.
Temos toda uma preparação de
obra para o andamento da opera-

ção. Naquele trecho você trabalha
cinco meses por ano no máximo, por
conta das chuvas. Isso requer uma
preparação no período de chuva para
produzir material para aplicar tão
logo tenha a brecha climática.”
O escoamento da produção de
grãos pelos portos do Norte tem
crescido nos últimos anos. Em
2007, a projeção era de cerca de
1.400 veículos trafegando pela
BR-163 por dia. Em 2015, a projeção era de 3 mil caminhões. A
expectativa é que a produção de
grãos do país atinja 247,3 milhões
de toneladas este ano, 4,5% a
mais do que na safra passada. A
estimativa é de 118,8 milhões de
toneladas de soja e 91,2 milhões
de toneladas de milho.
Safra
De acordo com a ministra da
Agricultura, Tereza Cristina, apesar da previsão de perdas recentes, esta ainda será uma grande
safra. A maior parte da produção
vem de Mato Grosso, com 64,3
milhões de toneladas de grãos,
sendo 32,5 milhões de soja. Desse montante, 14,7 milhões de toneladas devem passar na área de
influência da BR-163. “A rodovia é o eixo principal para o escoamento dessa produção”, afirmou
a ministra.
Realizada pela primeira vez
em 2017, a Operação Radar tem
como foco ações para evitar problemas no escoamento da produção de grãos, cada vez mais concentrado nos portos da Região
Norte. Durante o período de chu-

vas, a BR-163, no trecho do Pará,
transforma-se em um grande atoleiro. As ações da operação concentram-se em dois trechos que, juntos, somam mais de 100 quilômetros. Outro trecho, até Santarém,
também no Pará, com 58 quilômetros, também é alvo das ações.
Atoleiros
No total, serão investidos R$
4 milhões para evitar o problema
das filas de caminhões atolados
nesses locais e garantir o escoamento da safra. Trabalham na operação 60 policiais da Polícia Rodoviária Federal, 200 homens do
Exército, além de técnicos do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
Eles são responsáveis pela coordenação do fluxo de veículos, retirada de caminhões atolados e
manutenção da rodovia, jogando
brita. Há também monitoramento
constante do trânsito nos pontos
críticos da rodovia. Se for necessário, caminhões serão retidos
antes de chegar aos pontos críticos para permitir os trabalhos de
manutenção.
Freitas informou que viajará
nesta quinta-feira (31), com uma
comitiva, para percorrer os trechos da rodovia e verificar o andamento da operação e definir o
que poderá ser feito emergencialmente a fim de melhorar o fluxo e caminhões.
Além da conclusão do trecho
da BR-163, o ministro apontou
como prioridade o término da
construção da Ferrogrão, ferrovia

que ligará Sinop ao Porto de Miritituba, um trecho de em 933 quilômetros de extensão. De acordo
com Freitas, o contrato de concessão da BR-163 à iniciativa privada será mais curto do que os de
30 anos, usualmente usados pelo
governo. Ele vigorará até a finalização da construção da ferrovia.
Edital
No último dia 17, a Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou o relatório
final das audiências públicas. A
expectativa do governo federal é
lançar o edital ainda no primeiro
trimestre deste ano e fazer o leilão no segundo semestre.
De acordo com a minuta do
edital, o prazo da concessão será
de 65 anos. O valor estimado do
contrato é de R$ 14 bilhões. A remuneração da concessionária advirá do recebimento da tarifa de
transporte, tarifa de direito de passagem, tarifa de tráfego mútuo e
da exploração de receitas extraordinárias, entre outras formas.
“Temos um programa ferroviário ambicioso, que está calcado
em um pilar de concessão de novos trechos Ferrovia de Integração Oeste-Leste [FIOL], Ferrogrão e Norte-Sul e depois a prorrogação antecipada dos contratos
existentes. Nessa questão, estamos examinando toda a malha
existente. Tem trecho que tem carga, e isso tem que ser imposto para
as concessionarias, a retomada de
operação”, acrescentou o ministro. (Agencia Brasil)

Receita alerta para
site falso que simula
leilão de produtos
A Receita Federal alerta
para a existência de uma página na internet que diz leiloar
mercadorias apreendidas pelo
órgão. O falso endereço usa
inclusive o logotipo da Receita
Federal indevidamente, para dar
credibilidade ao serviço. Para se
cadastrar no site falso, os usuários precisam apresentar documentos como cópia do RG e do
CPF, além de comprovante de
endereço. Após arrematar a suposta mercadoria, a vítima paga
um boleto por e-mail e é orientada a retirar o produto em
uma unidade da Receita.
De acordo com a Receita,
um caso já foi identificado pela

Secretário diz que
prioridade do governo
é a geração de emprego

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, informou na quarta-feira,
(30) que pretende vender todos
os ativos que não fazem parte da
atividade principal do banco.
Segundo Guimarães, serão vendidas quatro subsidiárias do banco nas áreas de loterias, seguros,
cartões e gestão de recursos (asset management).
Em evento do banco Credit
Suisse para investidores, em São

Paulo, Guimarães explicou que a
ideia não é vender 100% da participação da Caixa, mas fazer uma
abertura de capitais aos poucos.
Ele afirmou que pelo menos
dois ativos serão vendidos ainda
este ano e que o primeiro deve
ser o de loterias. O presidente
da Caixa destacou que, até junho
de 2020, em uma previsão que
ele mesmo considera conservadora, as quatro subsidiárias estarão com o capital aberto. Se-

gundo Guimarães, a venda de
subsidiárias ajudará a Caixa a
pagar aportes da União no banco no total de R$ 40 bilhões.
O presidente da Caixa acrescentou que pretende abrir capital dos ativos nas bolsas de valores de São Paulo, a B3, e na de
Nova York.
De acordo com Guimarães,
o objetivo do governo com a venda de ativos é preparar a Caixa
para o futuro. “Para que os pró-

ximos governos consigam ter
uma Caixa mais sólida em termos de capital, mais rentável”,
explicou.
Durante o evento, Guimarães disse também que a Caixa
tem a meta de fazer R$ 100 bilhões em securitização (venda
de direitos a receber) de crédito imobiliário, investir no mercado de maquininhas de cartão e
cartão de crédito consignado.
(Agencia Brasil)

A prioridade da Secretaria
Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec) do Ministério da Economia
é a geração de empregos, disse
na quarta-feira (30), no Rio de
Janeiro, o secretário Carlos da
Costa. Ele considera inaceitável
que o Brasil tenha mais de 26
milhões de pessoas em “situação
trágica de falta de emprego”.
Costa disse que também é
prioridade recuperar e avançar
na produtividade nacional. Segundo ele, o Brasil tem hoje
23% da produtividade média de
um trabalhador americano, depois de ter 40% na década de
1980. “Nós vamos recuperar
isso nos próximos anos”, prometeu.
Em termos de competitividade, de acordo com Costa, o Brasil também vai mal, e tem piorado no ranking mundial de negócios. “Estamos atrás de mais de
100 países. É uma vergonha”.
A recuperação da competitividade exigirá, segundo o secretário, a redução do Custo Brasil
e a melhoria substancial nos indicadores de emprego e produtividade. “Não há, entretanto,
metas em termos de prazo para
que essas recuperações sejam

Com as três próximas rodadas de concessão de aeroportos
previstas, todos os terminais do
país estarão sob controle da iniciativa privada e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) será extinta. Todo o processo deve estar
consolidado em quatro anos, segundo o diretor do Departamento de Políticas Regulatórias da
Secretaria Nacional de Aviação
Civil (SAC), Ronei Saggioro
Glanzmann.
Ele participou de reunião no
Rio de Janeiro com o diretorgeral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea),
tenente-brigadeiro do ar Jeferson Domingues de Freitas, e o
diretor da Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) Ricardo
Sérgio Maia Bezerra. Segundo
Glanzmann, o processo
da quinta rodada está desimpedido, depois que o governo do Espírito Santo retirou a ação civil
pública contra o leilão em bloco do aeroporto de Vitória com
o de Macaé, no norte fluminense.
“Agora está totalmente dentro do previsto. Existia uma ação
civil pública movida pelo estado e conseguimos fazer um
acordo, em parceria com o governo capixaba, e agora estamos

com os caminhos abertos para o
leilão e perspectivas muito
boas”.
Os editais da quinta rodada
foram lançados no fim de
novembro para licitar 12 aeroportos, divididos em três blocos. Juntos, esses terminais recebem 19,6 milhões de passageiros por ano, o que equivale a
9,5% do mercado nacional de
aviação. São eles: Recife (PE),
Maceió (AL), Aracaju (SE),
João Pessoa (PB), Juazeiro do
Norte (CE) e Campina Grande
(PB); Cuiabá, Rondonópolis,
Alta Floresta e Sinop (MT); e
Vitória (ES) e Macaé (RJ).

mestre de 2020 fazemos o leilão da sexta rodada e abrimos os
estudos para a sétima e derradeira rodada que são mais três blocos, com mais cerca de 20 aeroportos. Um encabeçado por
Belém, outro pelo Santos Dumont [no Rio de Janeiro] e o
outro liderado por Congonhas
[em São Paulo]. Com isso, chegamos ao final do governo Bolsonaro com toda a rede Infraero
concedida e sendo operada por
empresas privadas”.
De acordo com o diretor da
SAC, estudos preliminares indicam a necessidade de R$ 8,8 bilhões em investimentos para esses 44 aeroportos ainda não licitados ao longo de 30 anos de
exploração. Para a quinta rodada,
ele informa que a Anac recebeu
mais de 500 pedidos de esclarecimentos e muitos pedidos de
visitas aos terminais, com 11 ou
12 empresas interessadas no
processo, inclusive da Europa,
Ásia e Estados Unidos. Atualmente, oito operadores administram os dez aeroportos brasileiros concedidos.

quatro anos nós teremos todos
os aeroportos da Infraero concedidos, transferidos para a iniciativa privada. A partir daí, será
inaugurado um processo de extinção gradativa da empresa, feita
com muita responsabilidade e
transparência”.
O diretor-geral da Decea,
brigadeiro Domingues, explica
que os cerca de 1,8 mil funcionários da Infraero que trabalham
na área de navegação aérea, bem
como o patrimônio, serão transferidos para a nova estatal NAV
Brasil Serviços de Navegação
Aérea S.A, que teve a criação
autorizada pela Medida Provisória 866/18, assinada no dia 20 de
dezembro do ano passado por
Michel Temer, 11 dias antes de
deixar a presidência.
“A medida provisória foi assinada e agora vem o processo
de votação no Congresso para
virar lei ou não. A gente imagina
que todo esse processo leve de
nove meses a um ano até a criação da empresa. Tem a parte de
patrimônio, de empregados da
Infraero que serão absorvidos
pela NAV Brasil. É importante
destacar que nós não estamos
criando uma nova empresa, ela
já existe como um setor dentro
da Infraero. Estamos tirando
esse setor, pra que ele, junto

com o Decea, faça a administração, principalmente, das torres
de controle”.
O diretor da SAC, Ronei Saggioro Glanzmann, explicou que
a Infraero já vem fazendo processos de demissão voluntária,
financiados pelas concessões,
com o desligamento de cerca de
mil funcionários por ano. “A concessionária que ganha a concessão deposita na conta da Infraero,
antes de assinar o contrato, um
valor que é destinado exclusivamente ao financiamento do plano
de demissão voluntária. Vai continuar assim nas próximas rodadas. Até agora, esses mil funcionários que saem por ano têm saído de uma forma muito tranquila,
capacitados para o mercado”.
De acordo com ele, o processo será conduzido com “muita responsabilidade e muita
transparência”, com foco nos
planos de demissão voluntária
incorporando ações de treinamento e capacitação. “Estamos
criando no Brasil um grande
mercado privado de operadores
de aeroportos e hoje os profissionais que operam aeroportos
estão dentro da Infraero. Então
a gente vai trabalhar fortemente
com capacitação, mas cada coisa a seu tempo, feito com bastante responsabilidade, feito

Caixa pretende vender subsidiárias
de loterias, seguros e cartões

Delegacia da Receita Federal
em Jundiaí (SP), que enviou
ofício à Polícia Federal sobre
o assunto.
A Receita esclarece que os
leilões de mercadorias apreendidas pela instituição não
são realizados em sites privados. O único canal disponível
é o Sistema de Leilões Eletrônicos, acessado por meio do
site da Receita Federal. O sistema está disponível no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (e-CAC). Para
participar de leilões eletrônicos da instituição, é necessário ter certificado digital.
(Agencia Brasil)

atingidas”, disse.
Subsídios
Em relação aos subsídios,
Costa disse que, como alavanca,
“foi muito ruim”. Segundo ele,
o governo federal quer inverter
a lógica de que subsídios são
uma tentativa de dar possibilidade de sobrevivência para muitas
empresas brasileiras, “porque
não ataca as raízes do problema”.
O secretário adiantou que
não serão concedidos novos subsídios. “Nossa decisão, que será
anunciada nas próximas semanas, são medidas que destravem
os setores produtivos como um
todo, não só a indústria. O objetivo é esse: tornar o subsídio
desnecessário. Senão, você cria
uma relação de dependência das
empresas aos subsídios”.
Costa anunciou que o país
terá um Plano Nacional de Qualificação, usando a inteligência
artificial, que agirá como um grande destravador de todos os setores que dependem de mão de obra
qualificada. Ele informou que o
Ministério da Economia está trabalhando junto com os setores
produtivos para identificar os
principais entraves ao seu desenvolvimento. (Agencia Brasil)

Todos os aeroportos do país deverão
ser concedidos em 4 anos

Sexta e sétima rodadas
Glanzmann explica que, após
esta rodada, prevista para ocorrer no dia 15 de março, a Infraero permanece operando 44 aeroportos e já foi anunciada
a sexta rodada de concessões,
que terá aberto o chamamento
para os estudos de viabilidade
logo após o leilão de março.
“São cerca de 20 aeroportos,
divididos em três blocos, liderados por Goiânia, Manaus e
Curitiba. Nosso processo de
concessão é bastante maduro, a
gente gasta cerca de um ano e
meio entre o início dos estudos
e o leilão. Então no segundo se-

Extinção da Infraero
Segundo Glanzmann, após a
sétima rodada de concessões
dos aeroportos, deve ser iniciada a extinção da Infraero. “Em

com calma, não há desespero
nesse processo. A Infraero
hoje tem 9,5 mil funcionários
que trabalham de maneira brilhante. É um quadro de excelência e o governo federal não vai
virar as costas para esse quadro”.
Desafios para o ano
A reunião de quarta-feira, foi
para tratar de alinhamentos estratégicos entre os órgãos do
governo para o setor de aviação.
Entre os desafios para o ano, o
brigadeiro destacou a realização
da Copa América de futebol no
país, entre os dias 14 de
junho e 7 de julho nas cidades
de São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Porto Alegre e
Salvador.
De acordo com o brigadeiro, outro desafio são os drones
que interferem no espaço aéreo.
Em maio um seminário irá debater a questão. “Nós vamos fazer um seminário em maio em
São Paulo para discutir como vamos combater o drone que interfere na operação dos aeroportos,
trazendo risco à segurança da aviação. No seminário vamos descobrir qual é a solução que o Brasil
vai adotar para combater esse drone, que tipo de equipamento nós
vamos usar para neutralizar esse
tipo de drone”. (Agencia Brasil)
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Defesa Civil divulga plano para
casos de risco em outras barragens
Vélez: ensino deve
ter qualidade para
permitir acesso à
universidade
O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, defendeu na quarta-feira (30) que o
ensino básico, que vai da educação infantil até o ensino médio, deve ser de qualidade para
permitir aos estudantes, que
desejam, ingressar na universidade.
No vídeo, publicado no
Twitter, Rodríguez reforça que
a universidade não deve ser
voltada para todos, mas para
aqueles que desejam ingressar
no ensino superior e que
devem ter condições de competir por uma vaga.
“Universidade, do ponto de
vista da capacidade, não é para
todos. Somente algumas pessoas que têm desejos de estudos
superiores e que se habilitam
para isso entram na universidade”, diz no vídeo.
Vélez Rodríguez acrescenta
no vídeo: “A universidade tem

que ser democrática, ou seja,
todos aqueles que quiserem entrar, devem estar em pé de igualdade para poder competir pelo
ingresso na universidade. A
coisa melhor para ingressar na
universidade é ensino básico de
qualidade, onde todo mundo se
forma, todo mundo se habilita e
todo mundo pode competir em
pé de igualdade”.
O Plano Nacional De Educação (PNE), lei que estipula
metas para melhorar a qualidade da educação no país, estabelece que pelo menos 33% da
população de 18 a 24 anos devem estar na universidade até
2024. Atualmente, essa porcentagem chega a 23,2%. Além disso, determina que a porcentagem total de estudantes em relação a população de 18 a 24
anos, a chamada taxa bruta de
matrícula, chegue a 50%. A taxa
atual é 34,6%. (Agencia Brasil)

Usina Santa Luiza S.A.
CNPJ nº 52.312.774/0001-51 - NIRE 35.300.188.403
Ata de Reunião do Conselho de Administração
I. Data, Hora e Local: 10.12.2018, às 9 horas, na sede social da Usina Santa Luiza S.A., localizada na Rodovia Francisco
Malzoni, Km13, Fazenda Santa Cecília, no Município de Motuca/SP (“Companhia”). II. Convocação e Presenças: DisƉĞŶƐĂĚĂŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϵǑ͕ΑϭǑĚŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽ
ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘III. Mesa: Presidente: ůŝĂƐĚƵĂƌĚŽZŽƐĂ'ĞŽƌŐĞƐ͘^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͗DĂƌĐĞůŽĚĞ^ŽƵǌĂ^ĐĂƌĐĞůĂ
Portela. IV. Ordem do Dia: (1)WƌŽƚŽĐŽůŽĞ:ƵƐƟĮĐĂĕĆŽĚĞŝƐĆŽdŽƚĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞ/ŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĂƐWĂƌĐĞůĂƐŝŶĚŝĚĂƐ;͞WƌŽƚŽĐŽůŽĞ:ƵƐƟĮĐĂĕĆŽ͟ͿƉĞůĂƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ^͘͘EW:ŶΣϱϭ͘ϰϲϲ͘ϴϲϬͬϬϬϬϭͲϱϲ;͞^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ͟ͿĞ
ŽƐĂŶ^͕͘͘EW:ŶΣϱϬ͘ϳϰϲ͘ϱϳϳͬϬϬϬϭͲϭϱ;͞ŽƐĂŶ͟Ϳ͖(2)ƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĂŶŽŵĞĂĕĆŽĞĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽƉĞůĂĚŝƌĞƚŽƌŝĂĚĂsĂůŽƌhƉƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ;͞sĂůŽƌhƉ͟Ϳ͕ĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĂƐĞƌĐŝŶĚŝĚŽ;͞WĂƌĐĞůĂƐŝŶĚŝĚĂƐ͟Ϳ͕ďĞŵĐŽŵŽƉĞůĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽůĂƵĚŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĐŽŵďĂƐĞ
ŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞϯϭ͘ϭϬ͘ϮϬϭϴ;͞>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ͟ͿĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽůĂƵĚŽĞŵŝƟĚŽ͖(3)ĐŝƐĆŽƚŽƚĂůĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŵŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĂƐƉĂƌĐĞůĂƐĐŝŶĚŝĚĂƐƉĞůĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽĞŽƐĂŶĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞĞǆƟŶĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
V. Deliberações͗ ďĞƌƚŽƐ ŽƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĚĂ Ă ƉƌĞƐĞŶƚĞ ZĞƵŶŝĆŽ͕ Ž WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĐŽůŽĐŽƵ Ğŵ ĞǆĂŵĞ͕ ĚŝƐĐƵƐƐĆŽ Ğ
ǀŽƚĂĕĆŽĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐĚĂŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͘KƐĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐĚĞůŝďĞƌĂƌĂŵĞĂƉƌŽǀĂƌĂŵĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐ͕ƋƵĞĨŽƌĂŵĂƉƌŽǀĂĚĂƐĂĚ
ƌĞĨĞƌĞŶĚƵŵ ĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͗ (1) WƌŽƚŽĐŽůŽ Ğ :ƵƐƟĮĐĂĕĆŽ ĮƌŵĂĚŽ ƉĞůĂƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ^ĆŽ DĂƌƟŶŚŽ
ĞŽƐĂŶ͕ĂŵďĂƐŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƌĂƐĞƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂ͖(2)ZĂƟĮĐĂĕĆŽĚĂ
ŶŽŵĞĂĕĆŽĞĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽƉĞůĂĚŝƌĞƚŽƌŝĂĚĂsĂůŽƌhƉ͕ƐŽĐŝĞĚĂĚĞĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞZŝďĞŝƌĆŽWƌĞƚŽͬ^W͕ŶĂZƵĂ:ŽƐĠ
>ĞĂů͕ŶǑϭϯϭϴ͕ůƚŽĚĂŽĂsŝƐƚĂ͕Wϭϰ͘ϬϮϱͲϮϲϬ͕EW:ŶǑϭϯ͘ϵϳϲ͘ϯϯϬͬϬϬϬϭͲϲϵ͕ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞŶŽŽŶƐĞůŚŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽƐŽďŶǑϮ^WϬϮϴϱϴϱͬKͲϬ͕ĐŽŵŽĞŵƉƌĞƐĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽůĂƵĚŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĂǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝů͕ĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞϯϭ͘ϭϬ͘ϮϬϭϴ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚŽƐĂƌƟŐŽƐϴǑĞϮϮϳĚĂ>ĞŝĚĂƐ^͕͘͘ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽ
ĚŽůĂƵĚŽĞŵŝƟĚŽ͖(3) ŝƐĆŽdŽƚĂůĐŽŵĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĞƚŽĚŽŽĂĐĞƌǀŽůşƋƵŝĚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĞůĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽĞŽƐĂŶ͕ĚĞĨŽƌŵĂĚĞƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů͕ƚƵĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉƁĞŽWƌŽƚŽĐŽůŽĞ:ƵƐƟĮĐĂĕĆŽĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞĞǆƟŶĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕
ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƌƟŐŽϮϮϳĞϮϮϵĚĂ>ĞŝĚĂƐ^͕͘͘ĐŽŵĂƐƵĐĞƐƐĆŽĚŽƐƐĞƵƐďĞŶƐ͕ĚŝƌĞŝƚŽƐĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉĞůĂƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ora mencionadas, sem aumento do capital social das acionistas. VII. Encerramento: EĂĚĂŵĂŝƐŚĂǀĞŶĚŽĂƚƌĂƚĂƌ͕ĨŽƌĂŵ
ƐƵƐƉĞŶƐŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐƉĂƌĂĂůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĞƐƚĂĂƚĂ͘ZĞĂďĞƌƚŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ĨŽŝĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚĂůŝĚĂĞĂƉƌŽǀĂĚĂ͕ĞƚĞŶĚŽ
sido assinada por todos os presentes. Presidente da Mesa͗ůŝĂƐĚƵĂƌĚŽZŽƐĂ'ĞŽƌŐĞƐ͘Secretário da Mesa: Marcelo
de Souza Scarcela Portela. Conselheiros:ŐĞŶŽƌƵŶŚĂWĂǀĂŶ͘WĞĚƌŽ/ƐĂŵƵDŝǌƵƚĂŶŝ͘DĂƌĐĞůŽĚĞ^ŽƵǌĂ^ĐĂƌĐĞůĂWŽƌƚĞůĂ͘ůŝĂƐĚƵĂƌĚŽZŽƐĂ'ĞŽƌŐĞƐ͘ ƐƚĂĠĐſƉŝĂĮĞůĚĂĂƚĂůĂǀƌĂĚĂŶŽůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽ͘DŽƚƵĐĂͬ^W͕ϭϬ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ͘Jucesp nº
ϰϳ͘ϲϮϰͬϭϵͲϬĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϮϮ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϵ͘&ůĄǀŝĂZĞŐŝŶĂƌŝƩŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐʹ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘

A Defesa Civil de Minas Gerais divulgou um “plano de contingência” no caso de riscos relacionados às barragens da região de Brumadinho que não se
romperam. Mas, segundo o porta-voz da corporação, Tenentecoronel Flávio Godinho, tal medida é preventiva, uma vez que
nenhuma outra barragem está
com risco de rompimento.
Segundo o representante do
órgão, as demais barragens es-

tão no nível de segurança 1. O
risco aumenta quando a classificação passa para níveis superiores, como 2 ou 3. Contudo, acrescentou Godinho, não há situações
deste tipo ainda na região.
Em nota, a Defesa Civil designou locais para os quais moradores e pessoas da área devem
se dirigir esta situação hipotética. “A Defesa Civil divulga pontos como medida preventiva em
caso de elevação do risco”, su-

O porta-voz da presidência da
República, Otavio do Rêgo Barros, disse na quarta-feira (30) que
o presidente Jair Bolsonaro vai
se comunicar por meio de videoconferência ou áudio conferência com os ministros quando necessário. Segundo ele, o presidente será preservado de falar
porque há possibilidade de que
gases entrem em sua cavidade
abdominal, o que poderia provocar dores e dificuldade na cicatrização.
“[Reuniões] não acontecerão. Os ministros farão, se necessário, suas consultas por
meio de videoconferência ou
áudio conferência. Testamos
os dois sistemas e funcionaram
perfeitamente”, disse. “Ele
[Bolsonaro] vai absorver a informação e vai escrever a orientação dele. Essa é a nossa

ideia”, acrescentou.
No entanto, se houver liberação médica, Bolsonaro poderá
falar novamente para exercer suas
funções na presidência. A previsão de alta continua em 10 dias
após a cirurgia. A possibilidade
de uma reunião presencial com
ministros para tratar do desastre
em Brumadinho (MG) foi adiada.
Questionado sobre o fato de
Bolsonaro não poder falar e
isso influenciar no desempenho de suas funções, o portavoz disse que o presidente tem
“poder de deliberar e poder direcionar as ações referentes ao
poder executivo”. Rêgo Barros
disse que o presidente já mexe
no telefone, tem contato com
outras pessoas e assiste televisão. Na quarta-feira, não houve despachos de Bolsonaro,

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1069547-48.2016.8.26.0100 Classe: Assunto:Procedimento Comum
- Inadimplemento Requerente:Administradora Jardim Acapulco Ltda. Requerido:Ashir Corporation S/A e
outros EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1069547-48.2016.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares
Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CANTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
CNPJ 16.573.414/0001-40, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de Administradora Jardim Acapulco Ltda., alegando em síntese: para receber
a quantia de R$ 4.411.536,91, referente ao não pagamento das taxas de manutenção Lote 01 da Quadra 000
do Loteamento Jardim Acapulco. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de janeiro de
2019.
31/01 e 01/02

Brumadinho
O porta-voz disse que o Ministério da Economia e do Desenvolvimento Regional disponibilizaram o valor de R$ 801,9 milhões para assistência emergencial às famílias afetas em Brumadinho (MG) no âmbito da rubrica
“apoio emergencial e desastres”.
Segundo ele, o valor pode ser direcionado para doação de kits de
emergências contendo, por exemplo, barracas para dormitórios,
água potável, colchões, cestas
básicas, produtos de limpeza e
higiene pessoal.
Entre as ações do governo
federal, ele citou fiscalização prioritária de 3.386 barragens com
maior potencial de risco; a liberação do seguro defeso para os
pescadores da região da tragé-

dia; e uma portaria do Ministério
da Cidadania ampliando o número
de agricultores familiares que vendem seus produtos ao programa
de aquisição de alimentos, serão
disponibilizados mais R$ 300 mil
para execução do programa de
aquisição alimentar, além de R$ 120
mil já disponíveis.
Previdência
O porta-voz comentou sobre
as ações em relação à reforma da
Previdência. “Naturalmente o
presidente à medida em que se
torne mais forte e que possa deliberar em melhores condições ele
vai estabelecer o contato com os
ministros que são responsáveis
pela configuração, pela conformação da questão da Previdência Social e vai definir quais são
as suas diretivas”. (Agencia Brasil)

Engineering do Brasil S.A.
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UHODWLYDVDRWULPHVWUHGRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHQRVWHUPRVGRVGRFXPHQWRVDSUHVHQWDGRVSHODGLUHWRULD
DVTXDLVVHUmRVXEPHWLGDVSDUDDSUHFLDomRad referendum,j$*2GD&RPSDQKLDGH LLL DSURYDUDPR
BudgetRTXDOVHUiDUTXLYDGRQDVHGHVRFLDOGD&RPSDQKLD LY UDWL¿FDUDPDDVVLQDWXUDGRVVHJXLQWHV
FRQWUDWRVD6$$/HE*RRJOH Y DSURYDomRSUpYLDGDDVVLQDWXUDGR&RQWUDWR6$%(63¿FDQGRTXDOTXHU
PHPEURGD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDDXWRUL]DGRDDVVLQDUR&RQWUDWR6$%(63HGHPDLVGRFXPHQWRVQHFHV
ViULRVSDUDDFRQVHFXomRGRVHXREMHWRH YL GH¿QLUDPRVHJXLQWHFDOHQGiULRSDUDDVUHXQL}HVRUGLQiULDVGD
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOGHUHXQLmRUHXQLmR
UHXQLmRHUHXQLmR(QFHUUDPHQWR1DGDPDLV$SUHVHQWHpH[WUDWRGDDWD
ODYUDGDHPOLYURSUySULR-8&(63QHP)OiYLD5%ULWWR*RQoDOYHV6HFUHWiULD*HUDO

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020327-09.2013.8.26.0002. Edital de Citação. Prazo:
20 dias. Processo nº 0020327-09.2013.8.26.0002. O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível
do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Novelli Karvas Comércio e Indústria Ltda (CNPJ. 57.662.603/000175), Emílio Novelli (CPF. 241.660.068-00), Renato Novelli Filho (CPF. 523.531.508-10), que Artur Figueiredo Delgado
lhes ajuizou ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, objetivando a quantia de R$ 222.948,88
(outubro de 2018), referente ao Contrato de Locação Comercial, tendo como objeto o imóvel situado à Rua Otávio
Tarquinío de Sousa, n° 336, Campo Belo, São Paulo/SP. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam contestação, sob pena de presumiremse como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados revéis, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de dezembro de 2018.
31/01 e 01/02/2019

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0090174-56.2017.8.26.0100 Classe: Assunto: Incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica - Transporte de Coisas Requerente: SEA SKY LOGÍSTICA DE
TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA Requerido: Trea Comércio, Importação e Exportação Ltda e outro
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE20 DIAS. PROCESSO Nº 0090174-56.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Laura de Mattos Almeida,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSE JOÃO NETO, CPF 173.018.088-44, que lhe foi proposta uma
ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de SEA SKY LOGÍSTICA DE
TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA, objetivando que seja julgada procedente a presente
desconsideração da personalidade jurídica da empresa Trea Comércio, Importação e Exportação LtdaEIREL. Estando o reú 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,
o reú 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 23 de janeiro
de 2019.
31/01 e 01/02

segundo ele.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

3ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa/SP. 3º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 30 dias. Processo nº 0017763-85.2012.8.26.0004.
O Dr. Sidney Tadeu Cardeal Banti, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa/SP, Faz Saber a Goldensat Comércio
e Serviços de Informática Ltda (CNPJ. 10.337.414/0001-64), Karen Cristina Domingos Nabeshima (CPF. 259.164.068-86) e Aldo
Assis Claudino (CPF. 265.316.358-60), que nos autos da ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual e
Cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Waldemar Spinelli, procedeu-se a penhora sobre um lote de
terreno, urbano, sem benfeitorias, sob n° 07, quadra C, do loteamento denominado Fazenda São Jorge, setor A, ou Capitalville
I, situado no município Cajamar, comarca de Jundiaí/SP, objeto da matrícula n° 87.738 do 2° CRI da Comarca de Jundiaí/SP.,
avaliado em R$ 797.000,00 (novembro de 2014). Outrossim, ficam pelo presente, Karen Cristina Domingos Nabeshima e Aldo Assis
Claudino, nomeados como depositários do bem acima descrito. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a intimação
da penhora por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, ofereçam impugnação, na ausência dos quais prosseguirá
o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. SP, 09/01/2019.
31 / 01 e 01 / 02 / 2019

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1006593-29.2017.8.26.0100. Ao Dr. RODRIGO GALVÃO MEDINA, MM.
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo do Estado de São Paulo, na forma
da lei, etc. Faz saber a ROCHA MORAIS COMERCIO DETECIDOS EIRELI - EPP, Pessoa Jurídica de
Direito Privado, inscrita no CNPJ 18.895.421/0001-93, na pessoa de seu (s) representante (s) legal (ais),
RICARDO DA ROCHA MORAIS,, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF sob o número 21.086.618-08,
que, Banco do Brasil S/A, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em 27/01/2017, objetivando a
cobrança da quantia de R$ 161.772,60 (cento e sessenta e um mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta
centavos), referente ao contrato bancário. Estando os réus em local ignorado, foi expedido o presente edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o “quantum” reclamado ou ofereçam embargos,
sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida. Em caso de revelia,
será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo. 31/01 e 01/02

Mortos e desaparecidos
No boletim da Defesa Civil divulgado na quarta-feira (30) foram

confirmadas 99 mortes, sendo 42
corpos encontrados, 259 desaparecidos e 391 pessoas localizadas.
Segundo Flávio Godinho, o
número de desalojados subiu de
135 para 176. As pessoas foram
alojadas em hoteis e hospedagens próximas. Ele informou que
as autoridades farão conferência
junto a essas pessoas para avaliar se os estabelecimentos estão
fornecendo o “conforto necessário”. (Agencia Brasil)

Bolsonaro vai se comunicar com os
ministros por videoconferência

Edital de Intimação. Prazo: 30 dias. Processo nº 0013219-44.2018.8.26.0004. A Dra. Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz,
Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa/SP, Faz Saber a Fábio Cassiano das Chagas (CPF.
255.119.008-85), que o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por SESP - Sociedade
Educacional São Paulo, converteuse em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de
R$ 28.968,91 (setembro de 2018). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para
que em 15 dias, a fluir dos 30 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento
de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada
advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Não sendo impugnada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 17 de dezembro de 2018.
31/01 e 01/02/2019

3ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO CENTRAL - SP.
Processo 1002722-54.2018.8.26.0100 - Interdição - Tutela e Curatela - Nely
Maria Pereira de Jesus - - Antonio Francisco Pereira - - Jair Aparecido Pereira Marly Aparecida Pereira - Posto isso, acolho o pedido para decretar a INTERDIÇÃO
de M a r l y A p a r e c i d a P e r e i r a, b r a s i l e i r o , s o l t e i r a , f u n c i o n á r i a p ú b l i c a c i v i l
aposentada, RG 6.142.759-7, CPF 642.330.818-72, com endereço à Jaboticabal,
693, apto. 31, Vila Bertioga, CEP 03188-000, São Paulo - SP, nascida em São
Paulo, filha de José Pereira Siqueira e Laura de Paula, portadora de demência
(F02.8 pela CID10), afetando todos os atos da vida civil relacionados aos direitos
de natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe curadora Nely Maria Pereira de
Jesus, brasileira, casada, funcionária Pública Civil, RG 8.829.292, CPF
813.519.178-20, com endereço à Professora Ida Kolb, 387, Apto. 51, Bl 01,
Jardim das Laranjeiras, CEP 02518-000, São Paulo - SP.
31.01

blinhou o comunicado.
“As Polícia Civil e a Polícia
Militar estão monitorando as barragens em tempo real para, em
caso de mudança na situação,
haja aviso por meio de sirenes
para que a população possa se
deslocar de forma organizada e
ordeira”, afirmou Godinho.

7ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro/SP. 7º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 106165438.2018.8.26.0002. A Dra. Cláudia Carneiro Calbucci Renaux, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/
SP, Faz Saber a Vitron Indústria e Comércio de Vidros Ltda (CNPJ. 16.650.186/0001-92), que Eletrotécnica Lara Eireli - EPP lhe ajuizou
ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 9.731,37 (novembro de 2018), decorrente das Notas Fiscais n°s 12401, 12402,
12403, 12404, 12143, 12312, 12337, 12338, 12339, 12346, 12347 e 5787, oriundas da prestação de serviços em consertos
de motores. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra,
pague o débito (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito
(artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No prazo de
embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, inclusive custas e
honorários de advogado, poderá o réu requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do parágrafo 5º do artigo 701 do CPC. Decorridos os prazos
supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC.
Será o presente, afixado e publicado. SP, 07/01/2019.
31/01 e 01/02/2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 0012560-24.2012.8.26.0011. O Doutor Régis Rodrigues
Bonvicino, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, da Comarca de SÃO PAULO, do
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. Faz saber a LILIAN DE OLIVEIRA PRADERA (CPF.478.928.709-20,
RG.40331158) e ALEXANDRE DE OLIVEIRA PRADERA (CPF.175.855.204-25, RG.48998046), que expedido nos
autos da ação de Cumprimento Provisório de Sentença, movido por JAIME SILVA TUBARAO, objetivando a
inclusão dos sócios da executada Wisdom Net Franchising Ltda, no pólo passivo da ação. Estando os sócios em lugar
ignorado, expede-se edital, para que, em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, manifestem sobre o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil. No caso de revelia,
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido
nos autos do PROC. Nº 1013403-98.2016.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara de Fazenda
Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Fernando Rodrigues
Guerra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS move uma Ação de Desapropriação contra João Pedro de Souza
e Nildete Santos Matos de Souza, objetivando a desapropriação de área de 18,02m² do imóvel situado à Rua
Lagoa da Tocha, 202 - Jardim dos Manacás, São Paulo-SP, contribuinte n.º176.076.0017-4, declarado de
utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 61.477 de 04 de setembro de 2015. Para o levantamento dos
depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação
no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de janeiro de 2019.
Processo 1115322-23.2015.8.26.0100 - Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de Domínio - Títulos de Crédito - Armando Ascenção Froz - EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:111532223.2015.8.26.0100 Classe: Assunto:Apreensão e Depósito de Coisa Vendida Com Reserva de Domínio
- Títulos de Crédito Requerente:Armando Ascenção Froz Requerido:Pedro Felipe Tavara Anco EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1115322-23.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leandro de Paula Martins Constant, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PEDRO FELIPE TAVARA ANCO, Peruano, RG V8684116, CPF 235.973.39824, que lhe foi proposta uma ação de Apreensão e Depósito de Coisa Vendida Com Reserva de Domínio por
parte de Armando Ascenção Froz, objetivando a retomada do veiculo VW/VOYAGE 1.6 COMFORT L, ano 2009/
2010, placas EMG 6760, chassis 9BWDB05U1AT138322, Renavam 179.618.407, cor prata. Estando o réu em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 supra, conteste a ação, entregue o
bem, ou se já tiver pago 40% do preço, requerer a concessão do prazo de 30 dias para reaver o bem, pagando
as prestações vencidas e acréscimos arbitrados os honorários em 10% do débito e custas, sob pena de
presumirem-se verdadeiros os fatos articulados pelo autor.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 28 de janeiro de 2019.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA - ADV: RICARDO MAXIMIANO DA CUNHA (OAB 196355/ SP).
Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº. 1014788-03.2017.8.26.0003. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do
Foro Regional III  Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a D2 Planejados Ltda. EPP, CNPJ 12.658.094/0001-70, que lhe foi proposta uma ação de Consignação Em
Pagamento por parte de Valderice Farias da Costa Apolonio, objetivando a consignação em pagamento do valor de R$
500,00 reais, referente ao título nº. 10000496 e cujo vencimento se deu aos 15/11/2013, no valor histórico de R$ 500,00.
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 vinte 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 28 de novembro de 2018

O-TEK TUBOS BRASIL LTDA. CNPJ/MF nº 02.865.153/0001-27
Reunião de Sócios – Edital de Convocação - Na qualidade de administradora da O-TEK TUBOS
BRASIL LTDA. (“Sociedade”), convoco os Srs. Sócios a participarem da Reunião de Sócios da Sociedade, a ser
realizada na Cidade de Ipeúna, Estado de São Paulo, na Rodovia Estadual SP 191, Km 86,7, CEP 13537-000, no
dia 07 de fevereiro de 2019, às 11 horas, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Alteração da redação
do preâmbulo do Contrato Social da Sociedade para fazer constar a incorporação da sócia O-TEK SERVICIOS
PANAMÁ S/A pela também sócia O-TEK INTERNACIONAL S/A, com alteração da cláusula do capital social;
2. Inclusão de regras prevendo a exclusão de sócios minoritários (artigo 1.085, Código Civil); 3. Alteração das
regras de convocação para reunião de sócios; 4. $OWHUDomR H FRQVROLGDomR GR &RQWUDWR 6RFLDO UHÀHWLQGR DV
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
sócios apresentem, na ocasião, procuração com poderes para comparecer e votar todas as matérias da Ordem
do Dia. Ipeúna (SP), 30 de janeiro de 2019. Claudia Castro Cano – Administradora.

SCG III HOLDING S.A. - CNPJ/MF nº 15.315.788/0001-00 - NIRE 35.300.435.85-1
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 30.01.2019
Data, Hora, Local: 30 de janeiro de 2019, às 10 horas, na sede social, Rua Gomes de Carvalho, nº 1.356, conjunto
82, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Capital Social. Mesa: Diego Stark, Presidente, Gustavo Pereira de
Freitas Santos, Secretário. Deliberações Aprovadas: I - Redução do capital, por considerá-lo excessivo, no montante de R$ 300.563,109,36, passando de R$ 376.991.354,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, para R$ 76.428.244,64, com restituição em bens ao único acionista, mediante a entrega de 104.627.677
ações ordinárias de emissão da Solaris Equipamentos e Serviços S.A., CNPJ/MF 02.739.256/0001-40, com sede em
Osasco/SP, de titularidade da Companhia, com base no valor contábil no montante total de R$ 300.563.109,36 conforme Balanço Patrimonial da Companhia com data base de 30 de novembro de 2018 e entregues ao único acionista da
Companhia, sem o cancelamento de quaisquer ações representativas do capital social, mantendo-se, inalterado o número de ações e o percentual de participação do acionista no capital social. II - Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social:
“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 76.428.244,64, representado por 376.991.354 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. §1º. A titularidade das ações será evidenciada mediante registro do nome dos acionistas no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia. Mediante solicitação de qualquer acionista, a Companhia emitirá certificados de ação, os quais poderão ser agregados em certificados múltiplos e, quando emitidos, deverão ser assinados por 2 diretores da Companhia indicados pelo Conselho de Administração. § 2º. Fica vedada a emissão pela Companhia de partes beneficiárias.” - Permanecem inalterados os demais dispositivos estatutários, não alterados nesta Assembleia. III - Consolidação do Estatuto Social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 30.01.2019.
Mesa: Diego Stark, Presidente, Gustavo Pereira de Freitas Santos, Secretário. Acionista: SCG III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia por seu administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n. 0070346-53.2012.8.26.0002. O Dr. Fabricio Stendard, Juiz de Direito da 3.
Vara Civel do Foro Regional de Santo Amaro /SP, Faz Saber a Maria Aparecida da Silva Guedes (CPF. 191.886.578-76),
que Fundação Herminio Ometto lhe ajuizou ao Monitória, para cobrança da quantia de R$ 8.433,25 (abril de 2012),
decorrente do Termo de Adesão Contratual e Requerimento de Matricula e Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra,
pague o débito (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor
do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, ser nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes
do artigo 257, IV do NCPC.
30 e 31 / 01 / 2019.

12ª Vara Cível Do Foro Da Capital - SP. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1062978-36.2013.8.26.0100.
O Dr. Fernando José Cúnico, Juiz de Direito da 12ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Marcelo
Godinho de Campos (CPF. 900.171.538-91), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando
a quantia de R$ 59.084,84 (agosto de 2018), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal
- Cheque Especial/Crédito Especial PF n° 3.343.988, carteira 260, conta corrente n° 1459, agência 2979. Estando
o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça
o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra,
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e
publicado. SP, 28/11/2018.
30 e 31 / 01 / 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016550-91.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) MAURO BISPO DE MEIRELLES, CPF 037.730.128-02, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por
parte de Banco Bradesco Sa, objetivando a quantia de R$ 36.258,41 (15/04/2016), representada pelo Instrumento Particular de
Confissão de Dívida e Outras Avenças n° 270.321.252. 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 em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra,
pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça
o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer
que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
30 e 31 / 01 / 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023121-44.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Higienelux Serviços Especializados a Vapor Ltda (CNPJ 07.123.427/000126) e Washigton Queiroz Pereira (CPF 187.060.778-38), que Banco Bradesco S/A., lhes ajuizou ação de Execução,
objetivando a quantia de R$ 40.573,73 (maio de 2017), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo
- Capital de Giro n° 00792894. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias,
a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade,
ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens
e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
30 e 31 / 01 / 2019.
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]

São Paulo, quinta-feira, 31 de janeiro de 2019
MP SECURITIZADORA S/A.

CNPJ nº 31.359.040/0001-58 - NIRE: 3530052067-0
Extrato da Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária
Em 20/12/18, às 11h na sede social em Guarulhos/SP. Convocação: Dispensada, presença da totalidade dos acionistas.
Deliberações: A Sra. Presidente pôs em votação a análise da proposta da Diretoria para emissão de 40.000 debêntures simples,
no montante de R$40.000.000,00, ao valor unitário de R$1.000,00 cada uma, sendo aprovada por unanimidade a referida
emissão, tendo as seguintes características: 1) Quantidade de Debêntures a serem Emitidas: Será emitido um total de 40.000
debêntures simples; 2) Nº de Séries: A emissão será realizada em 30 séries. 3) Modo e Prazo para Subscrição e Integralização:
3.1) As debêntures serão integralizadas no prazo de 1.440 dias, em moeda corrente ou em créditos possuídos pelos subscritores
contra a emissora, no ato da subscrição, nos termos do Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios
e outras avenças. 3.2) As debêntures deverão ser subscritas no prazo máximo de 1.440 dias, contados a partir de 1º/11/18. 4)
Data de Início da Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de início da emissão das debêntures será dia 15/01/19. 5) Valor
Nominal Unitário e Valor total da Emissão: Na data de início da emissão prevista no item 4, as debêntures representativas
desta emissão terão o valor nominal unitário de R$1.000,00, perfazendo o montante de R$40.000.000,00. A emissão será
realizada em 30 séries, sendo que o número de Debêntures a ser alocado a cada série será definido de acordo com a demanda
pelas Debêntures. 6) Forma: As Debêntures terão a forma nominativa, não endossável. 7) Modalidade: Simples, não conversíveis
em ações. 8) Espécie: As debêntures serão da espécie subordinada, tendo como principal garantia, direitos creditórios da
carteira de ativos da emissora, representados por créditos a receber de pessoas físicas e jurídicas adquiridos nos termos do
Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e outras Avenças, firmados entre a emissora e os originadores
dos direitos creditórios. As garantias ora assumidas pela emissora serão objeto de ajustes diários de posição, contemplando o
pagamento do Valor Nominal Unitário atualizado das debêntures, juros moratórios, bem como quaisquer encargos decorrentes
de eventuais ações judiciais, sendo esta fiança irrevogável e irretratável, para todos os efeitos legais. 9) Vencimento das
Debêntures: As debêntures desta emissão vencerão no prazo de 120 meses, contados a partir da data de emissão estabelecida
no item 4, ou seja, vencerão em 15/01/29, data em que a Emissora deverá pagar ao(s) debenturista(s) o respectivo valor
nominal, devidamente atualizado de acordo com o estabelecido no item 12. 10) Colocação: O lançamento das Debêntures será
privado, sem a intermediação de Instituição Financeira. 11) Preço de Integralização: O preço unitário para integralização das
debêntures desta emissão deverá ter o seu valor nominal fixado em R$1.000,00. 12) Base de Remuneração: As bases de
remuneração dos valores unitários das Debêntures, expressas na forma de percentual ao mês, base 30 dias, serão as seguintes:
A) Da 1ª série será de 1%. B) Da 2ª série será de 1,10%. C) Da 3ª série será de 1,15%. D) Da 4ª série será de 1,20% . E) Da
5ª série será de 1,25%. F) Da 6ª série será de 1,30% . G) Da 7ª série será de 1,35%. H) Da 8ª série será de 1,40%. I) Da 9ª
série será de 1,45%. J) Da 10ª série será de 1,50%. Quanto às séries que terão por base de remuneração o CDI, expressa na
forma de percentual ao mês, base 30 dias, os percentuais serão os seguintes: K) Da 11ª série será de 100%. L) Da 12ª série
será de 110%. M) Da 13ª série será de 120%. N) Da 14ª série será de 130%. O) Da 15ª série será de 140%. P) Da 16ª série
será de 150%. Q) Da 17ª série será de 160%. R) Da 18ª série será de 170%. S) Da 19ª série será de 180%. T) Da 20ª série
será de 190%. U) Da 21ª série será de 200%. V) Da 22ª série será de 210%. W) Da 23ª série será de 220%. X) Da 24ª série
será de 230%. Z) Da 25ª série será de 240%. AA) Da 26ª série será de 250%. AB) Da 27ª série será de 260%. AC) Da 28ª
série será de 270%. AD) Da 29ª série será de 280%. AE) Da 30ª série será de 290%. 13) Dos Pagamentos: Os pagamentos
a que fizerem jus os debenturistas serão efetuados pela Emissora preferencialmente através de depósito em conta(s) corrente(s)
bancária(s) em nome do(s) debenturista(s), a ser indicada(s) pelo(s) mesmo(s). 14) Juros Moratórios: Ocorrendo impontualidade
no pagamento de qualquer quantia devida aos debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos a juros de mora de 1,0% ao
mês e multa não compensatória de 2% sobre o valor do débito, além da remuneração tal como estabelecida no item 12, calculados
desde a data de inadimplência até a data do efetivo pagamento, independente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial. 15) Aquisição Facultativa: A Emissora poderá a qualquer tempo adquirir debêntures desta emissão que estejam
em circulação, por preço não superior ao de seu valor nominal atualizado na forma prevista no item 12, observado o disposto
no §2º, do artigo 55 da Lei 6.404/76, as debêntures objeto deste procedimento poderão ser novamente colocadas em circulação.
16) Vencimento Antecipado: Declarar-se-ão antecipadamente vencidas todas as obrigações objeto da emissão de que trata
o presente instrumento e exigir o imediato pagamento pela Emissora do valor nominal atualizado, acrescido de juros
remuneratórios até a data do efetivo pagamento na ocorrência dos seguintes fatos: 16.1) protesto legítimo e reiterado de títulos
contra a Emissora, cujo valor global ultrapasse R$500.000,00, salvo se o protesto tiver sido efetuado por erro ou má-fé de
terceiro, desde que validamente comprovado pela Emissora, se for cancelado ou ainda se forem prestadas garantias, em
qualquer hipótese no prazo máximo de 3 dias de sua ocorrência; 16.2) pedido de recuperação judicial ou extrajudicial formulado
pela Emissora; 16.3) decretação de falência da Emissora; 16.4) falta de cumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação
prevista na Escritura de Emissão, desde que não sanada em 30 dias contados a partir da data do recebimento do aviso escrito
que lhe for enviado; ou 16.5) vencimento antecipado de qualquer dívida da Emissora. 17) Publicidade: Todos os atos societários
e decisões decorrentes desta emissão que de qualquer forma vierem a envolver interesses dos debenturistas deverão ser
veiculados na forma de avisos, em jornais de grande circulação. 18) Decadência dos Direitos aos Debenturistas: Os direitos
a juros moratórios decaem na hipótese de não comparecimento para recebimento pelos debenturistas desta emissão, dos
valores correspondentes a quaisquer das obrigações pecuniárias da Emissora, nas datas previstas na Escritura de Emissão
ou em comunicado previamente publicado. Guarulhos/SP, 20/12/18. Fernanda Prado dos Santos - Presidente de Mesa; Lucas
Ricardo Merino - Secretário de Mesa. Jucesp 54.190/19-8 em 23/01/19. Flávia R. B. Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0027112-81.2013.8.26.0100 - 403/13.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maria
Roschel Silva, Geraldo Renato Teixeira, Lindo Cholodauskas, Geraldo Renato Teixeira, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Sergio Engel e
Emilia Comassetto Engel ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel
localizado na Rua Micronésia, 108, Vl. Quintana, São José, parte do lote 24 da quadra D, 3º subdistrito da
Capela do socorro, com área total de 125m², contribuinte, 177.1040082-4, São Paulo - SP, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem
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.
31/01 e 01/02
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003414-04.2018.8.26.0704 A MMa. Juíza
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Mônica de Cassia
Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PATRICIA SANTIAGO DE ARAÚJO, RG
0850568129, CPF 834.744.395-53, com endereço à Rua Genipapo, 72, Parque Santo Afonso, CEP 06730000, Vargem Grande Paulista - SP que nos autos do Cumprimento de Sentença, movido por Associação dos
Proprietários em Paysage Brise para o pagamento da quantia de R$ 81.385,71 (25.05.2018), a ser atualizada
até a data do efetivo pagamento, referente as contribuições decorrentes do rateio das despesas comuns, do
lote 031 da quadra 0087, da associação autora. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital, para que
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito, sob pena da multa prevista no artigo 523 do Código
de Processo Civil (10%) ou, se o caso, apresente impugnação ao cumprimento de sentença. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 28 de novembro de 2018.
31/01 e 01/02

EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. PROC. Nº 0016715-41.2005.8.26.0100 (583.00.20005.016715).
A Dra. Luciana Biagio Laquimia, MMª. Juíza de Direito da 17ª Vara Cível Foro Central /SP, na forma da Lei,
etc... FAZ SABER ao ARY LOMBARDI, CPF 191.470.908-04 e espólio de TUFIK DIPPE CPF nº 302.966.17849, na pessoa de seu inventariante ANISIO DIPP, CPF 001.409.708-78 que o Condomínio Edifício Barão de
Penedo lhe ajuizou a Ação de Cobrança, julgada procedente e ora em fase de Cumprimento de Sentença.
Estando os executados em lugar ignorado e incerto, foi deferida a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, da penhora
de direitos que recaiu sobre o apartamento nº 211 no 2º andar do Edifício Barão de Penedo, situado à rua da
Consolação, 323, 7º Subdistrito Consolação, e vaga de garagem localizada no subsolo em lugar indivisível
e indeterminado, com uso da garagista, objeto das matrículas respectivamente nº59347 e nº 59.348 do 5º
Cartório de Registro de Imóveis da Capital, Contribuinte nº 006.013.1450-6, da sua nomeação como depositário,
do segundo executado não podendo abrir mão do bem sem expressa autorização do Juízo, observadas as
consequências do descumprimento das obrigações inerentes; da avaliação do apartamento R$ 217.000,00(09/
2018) da vaga R$ 80.000,00 (setembro/2018), total de R$297.000,00(09/2018), para no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, apresente, caso queiram, embargos à penhora. Será o presente edital, por extrato,
publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 15 de outubro de 2018.
31/01 e 01/02

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. PROC. Nº 1007853-10.2018.8.26.0100. O Dr.
Gustavo Coube de Carvalho, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível - Foro Central/SP, na forma da Lei, etc...
FAZ SABER a PRÍNCIPE DAS MEIAS LTDA - ME, CNPJ 07.418.188/0001-31 na pessoa do seu representante
legal e MOFID ESSA MOSA, CPF 218.811.648-88, que o BANCO BRADESCO S/A lhes ajuizou Ação de
Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 161.735,51(julho/2018), referente a Cédula de Crédito
Bancário. Estando os executados em lugar ignorado e incerto, foi deferida a INTIMAÇÃO do arresto que
recaiu sobre os valores bloqueados de R$ 491,73, em nome de Alssabak Factoring Eireli; R$504,20 em nome
de Mofid Essa Mosa, via BanceJud e o bloqueio do veículo Placa EZJ3965, Marca HONDA/CIVIC LXL FLEX,
proprietário: Mofid Essa Mosa, via Renajud; bem como da sua conversão em penhora e a CITAÇÃO, por
EDITAL para que em 03 dias, paguem o débito atualizado, acrescidos de juros de mora, multa convencionada
moratória de 2% e demais cominações contratuais e honorários advocatícios de 10% que será reduzido pela
metade em caso de pagamento, e querendo ofereçam embargos no prazo de 15 dias, contados a partir do
término do prazo do edital, facultando-lhes nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente, comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, requerer que o pagamento restante
seja feito em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, prazos estes que
começarão a fluir, após os 20 dias supra. Não sendo opostos embargos à execução, os executados serão
considerados revéis, sendo-lhes nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato e publicado
na forma da lei. São Paulo 19 de dezembro de 2018.
31/01 e 01/02

Jornal O DIA SP
PÁDUA IV PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 32.161.916/0001-10 - NIRE 35.300.528.603
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21/12/2018
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 21/12/2018, às 11h, na sede da Pádua IV Participações S.A. (“Companhia”),
SP, SP, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 12º andar, cj. 121, CEP 04534-011. 2. Convocação e Presenças:
Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei 6.404/1976, em razão da
presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças de Acionistas da
Companhia. 3. Mesa: Presidente: André Luiz Helmeister; Secretário: Fernando Alcântara de Figueredo Beda.
4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: 4.1. A 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis
em ações, em série única, da espécie com garantia real, por parte da Companhia e a respectiva escritura de
emissão de debêntures; 4.2. A constituição de alienação fiduciária de ações e bônus de subscrição emitidos por
Plascar Participações Industriais S.A. como forma de garantia das debêntures; 4.3. A distribuição das debêntures
sob o regime de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476;
4.4. A autorização ao agente fiduciário para atuar como procurador da Companhia para promover o registro dos
instrumentos de garantia caso a Companhia não o faça; e 4.5. A autorização aos diretores da Companhia para
adotar todas e quaisquer medidas e necessários à realização da emissão e da oferta restrita mencionados acima,
caso aprovados. 5. Deliberações: Instalada a assembleia e discutida a ordem do dia, os acionistas, por unanimidade
e sem reservas decidiram: 5.1. Aprovar a 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série
única, da espécie com garantia real, por parte da Companhia, no valor total de emissão de R$ 449.483.000,00,
divididos em 449.483 debêntures de valor nominal de R$ 1.000,00 cada uma (“Emissão”), conforme as
características e condições detalhadas na minuta da Escritura Particular da Primeira Emissão de Debêntures
(“Escritura de Emissão”) que integra a presente ata como seu Anexo I (conforme publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo, no dia 29.01.2019, páginas 4 a 8, e no jornal O Dia SP no dia 29.01.2019, páginas 9 e 10);
5.2. Aprovar, nos termos da Escritura de Emissão, a constituição de alienação fiduciária de ações e bônus de
subscrição emitidos por Plascar Participações Industriais S.A., e cessão fiduciária de direitos correlatos, nos
termos da Escritura de Emissão anexa, como forma de garantia das debêntures; 5.3. Aprovar que as debêntures
serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, a ser realizada nos termos da Instrução
CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, estando, portanto, automaticamente
dispensada do registro de distribuição perante a CVM conforme determina o artigo 19 da Lei 6.385; 5.4. Autorizar
a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário, a
atuar, nos limites da Escritura de Emissão, como bastante procurador da Companhia, estritamente nos termos
do item 2.5.4 da Escritura de Emissão, para promover o registro dos instrumentos de garantia caso a Companhia
não o faça, nos termos dos artigos 653, 684 e §1º do artigo 661 do Código Civil e conforme previsto nos instrumentos
de garantia previstos na Escritura de Emissão; e 5.5. Autorizar os Diretores da Companhia a adotar todas e
quaisquer medidas e celebrar todos os documentos necessários à realização da Emissão e da oferta restrita.
6. Encerramento: Foi autorizada pelos acionistas a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos
do artigo 130, §1º da Lei 6.404/1976. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se
lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. 7. Assinaturas: Presidente:
André Luiz Helmeister; Secretário: Fernando Alcântara de Figueredo Beda; Acionista: Plascorp Participações S.A.
(p. André Luiz Helmeister e Paulo Antônio Silvestri). Declaramos que a presente é cópia fiel a original, lavrada em
livro próprio. JUCESP nº 44.118/19-3 em 16/01/19. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0024274-29.2011.8.26.0071. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Bauru, Estado de São Paulo, Dr(a). Jayter Cortez Junior, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Engtech Engenharia e Montagens Industriais Ltda, Avenida Campos
Sales, 991, sala 21, Jardim Girassol - CEP 13465-590, Americana-SP, CNPJ 04.197.659/0001-30, que lhe
foi proposta uma ação de Cautelar Inominada por parte de Claro S/A, alegando em síntese: que celebrou
contrato de prestação de serviços com a requerida, a qual se responsabilizou pela realização de serviços
técnicos na rede de cabos da requerente, tendo a requerente recebido diversas intimações de protesto
referente a d

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0032475-20.2011.8.26.0100 (USUC 705). A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da
1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Joaquim Thomaz Henrique, Espólio de Diogo de Toledo Lara Filho,
por seu inventariante Diogo de Toledo Lara Neto, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Mosteiro de São
Bento de São Paulo, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado
na Rua Florêncio de Abreu, nº 65/67/69, São Bento, 1° Subdistrito da Sé, São Paulo SP, com área de 240,78
m², contribuinte nº 001.049.0059-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. São Paulo, 23 de outubro de 2018.
31/01 e 01/02
Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0018339-72.2003.8.26.0011. O Dr. Paulo Henrique Ribeiro
Garcia, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber
a Nilton Claudino de Lima CPF: 754.785.878-34, que Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social
Colégio São Luis CNPJ: 33.544.370/0014-63 ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando
o recebimento de R$ 37.288,67 (Junho/2018), representada pelo instrumento particular de confissão de dívida
firmado entre as partes em 28/01/2002. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por
edital da penhora realizada sobre a quantia de R$ 817,14, bloqueada pelo sistema BACENJUD, em conta de
sua titularidade, tendo o prazo de 15 dias a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, sob pena de
levantamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.
30 e 31/01

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: 50.747.690/000115 (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 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

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 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 2620, Edifício Thera Office Faria Lima – Pinheiros - São Paulo, Telefone: (11)3101-1888,endereçoeletrônico juridico@gustavoreisleiloes.com.br, sítio
eletrônico www.gustavoreisleiloes.com.br, faz ciência aos interessados e principalmente, os executados/devedores e seus cônjuges, se casado(s) forem, e demais
interessados, 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/Fevereiro/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 Eletrônico www.gustavoreisleiloes.com.br. AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Processo: 0600774-76.2008.8.26.0009
Exequente:SAVEN COMERCIAL 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 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 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 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 podendo posteriormente, sob qualquer hipótese, alegar desconhecimento. Em primeiro leilão os bens não poderão ser vendidos por
valor inferior ao da avaliação, 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, 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 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 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 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 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 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 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 todas as providências necessárias para a imissão na posse do imóvel, bem como, as despesas com transferências, 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, 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 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 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 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 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 arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a vontade do arrematante e deduzida às despesas
incorridas.DESCRIÇÃO DO BEM OBJETO 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 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 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 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 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 e término em 23 de agosto de 2018, os proprietários Osvaldo Nisius, casado com ANGELA GUASTAMACCHIA NISIUS,
deram em locação a ADRIANA NISIUS –ME, 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 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 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 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/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 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, 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 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 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, deverá a executado(a)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) de acordo com o § 3º do artigo 7º da Resolução 236/2016 do Conselho
Nacional de Justiça. Os bens serão entregues nas condições em que se encontram, inexistindo qualquer espécie de garantia. A venda dos bens imóveis será sempre
considerada “ad corpus”, sendo que eventuais medidas constantes nesse edital serão meramente enunciativas. Em caso de arrematação de bem móvel, fica ao encargo
do arrematante a retirada 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 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 do bem arrematado. Caberá ao arrematante arcar com todos os custos da arrematação, inclusive para expedição da respectiva carta de arrematação,
se houver. Caberá ao arrematante tomar todas as providências e arcar com todos os custos para a transferência do bem junto aos órgãos competentes. Caberá ao
arrematante arcar com todos os tributos eventualmente incidentes sobre a arrematação e transferência do bem, inclusive, mas não somente, ICMS, ITBI, IRPF 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 qual se presume
seja de conhecimentos de todos interessados. Art. 889 parágrafo único do CPC.A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL SUPRE EVENTUAL INSUCESSO NAS
NOTIFICAÇÕES PESSOAIS DA EXECUTADA, DOS CO-PROPRIETÁRIO(A)S, OS INTERESSADO(A)S, E PRINCIPALMETE OS EXECUTADO(A)S,
CREDORES HIPOTECÁRIOS, OU CREDORES FIDUCIÁRIOS, BEM COMO OS RESPECTIVOS CÕNJUGES, SE CASADO FOREM e será realizada através
da rede mundial de computadores através do sítio eletrônico do Leiloeiro, conforme o paragrafo 2º, do artigo 887, do CPC. Dúvidas 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. 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

CONVOCAÇÃO AGE IPSV
Igreja Pentecostal Semente Viva convoca
os seus associados para Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 12 de
fevereiro de 2019, às 09:00 horas, na sede
social, na Rua Raimundo Brandão nº 369 - Pq
Buturussu - São Paulo/SP, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: 01 - Atualização
do endereço no Estatuto Social e Ata; 02 Assuntos de interesses internos da IPSV.
LESTE BUSS TRANSPORTES S.A - CNPJ
18.711.274/0001-54 - NIRE 35300494016 - Edital de
Convocação - São convocados os Srs Acionistas, a se
reunirem em Assembleia Geral no dia 06 de fevereiro de
2019, as 10h na sede social, para discutirem a seguinte
ordem do dia: a) Ordinária: Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras dos anos de 2017 e 2018; b) Extraordinária: Eleição
da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o período
de 06 de fevereiro de 2019 a 05 de fevereiro de 2021.
São Paulo 29 de janeiro de 2019. Wesley Sw Souza
Almeida - Diretor Operacional.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1031694-45.2015.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr.
VINCENZO BRUNO FORMICA FILHO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a MICHEL GOMES DE ALKIMIN, CPF
249.667.888-62, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de Sonia Maria Fernandes
Benevidi, objetivando o recebimento da quantia de R$
20.711,23 (outubro/2016), referente aos aluguéis vencidos e
não pagos do imóvel localizado na Rua Ponta Grossa, nº 09,
sala 04, Mandaqui. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para que em 03 dias, pague o débito atualizado até o efetivo
pagamento, acrescido de juros e demais cominações
contratuais, quando então a verba honoraria poderá ser
reduzida pela metade, ou em 15 dias embargue ou reconheça
o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do
valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após
os 20 dias supra. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 13 de novembro de 2018.
[30,31]
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CRAGEA - Companhia Regional de Armazéns Gerais e Entrepostos Aduaneiros
CNPJ/MF nº 44.411.353/0001-50 - Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGE, no dia 11/02/19 às 10h, na sede social, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: a) Aquisição de Área para Operação Logística; b) Outros assuntos de interesse social. Suzano, 31/01/2019. A Diretoria.

CME - Companhia de Marcas Exclusivas S/A.
CNPJ/MF: 06.943.721/0001-11 - NIRE: 35.300.316.134
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Aviso
Ficam convocados os Acionistas da Companhia para a Assembleia Geral Ordinária, no dia 07 de março de 2019, às 11 horas, na sede social, Alameda dos Jurupis, nº 455, Conjunto nº 56, Bairro Moema, São Paulo/SP, com a seguinte Ordem do Dia: AGO: 1. Tomar as contas dos administradores da Companhia; e 2. Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras encerradas em 31.12.2018. Aviso: Acham-se à disposição dos Acionistas, na Sede Social, os documentos a que se refere o artigo 133, Lei 6.404/76, relativos a 31 de dezembro de 2018.
São Paulo, 30.01.2019. Carlos Eduardo Severini - Diretor Presidente.

1234567
1234567 EDITAL - VANDA MARIA DE OLIVEIRA PENNA ANTUNES DA CRUZ,
1234567 16ª Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado
1234567
1234567 de São Paulo, República Federativa do Brasil, na forma do art. 216-A,
1234567 § 4º do Código de Processo Civil. Faz saber e dar ciência de terceiros
1234567 eventualmente interessados, que foi protocolado nesta Serventia 26
1234567 de junho 2018 sob o nº 515.796 o requerimento pelo qual IVAN UZELOTO,
1234567 brasileiro, solteiro, maior, aposentado, RG n° 10.609.309-5-SSP/SP,
1234567
1234567 CPF/MF sob n° 632.819.968/68, residente e domiciliado na Rua Ministro
1234567 Carlos Maximiliano, nº 281, Jardim Maringá, nesta Capital, solicitou o
1234567 reconhecimento do direito de propriedade através do procedimento de
1234567 usucapião extrajudicial nos termos do art. 216-A, da Lei 6.015/73, na
1234567 modalidade extraordinária prevista no caput do art. 1.238 do Código
1234567
1234567 Civil, alegando posse mansa e pacífica, pelo período de mais de 15
1234567 anos, sobre o imóvel urbano constituído do Prédio e seu respectivo
1234567 terreno localizado na Rua Ministro Carlos Maximiliano, nº 281, Jardim
1234567 Maringá, no 38° Subdistrito –Vila Matilde, São Paulo/SP, encerrando
1234567 uma área de 243,00m², cadastrado na Municipalidade de São Paulo sob
1234567
1234567 nº 057.265.0017-2, oriundo daMatrícula nº87.726 deste Registro de
1234567 imóveis, de propriedade de Ary Pereira, tendo como confrontantes: 11234567 Do lado direito:- localizado na Rua Neri de Barcelos nº 183, contribuinte
1234567 nº 057.265.0016-4, cadastrado em nome de Anderson Luiz Ferreira; 21234567 Do lado esquerdo:- localizado na Rua Ministro Carlos Maximiliano, nº
1234567
1234567 273, contribuinte nº 057.265.0018-0, cadastrado em nome de Isaltina
1234567 Alves Moreira Gonçalves; e 3- Nos fundos:- localizado na Rua Rosario
1234567 do Sul, nº 324, contribuinte nº 057.265.0025-3, de propriedade de Filomena
1234567 CiarlarielloTovaruela e outros, matriculado sob nº 137.821, desta
1234567 Serventia. Assim sendo, deverão apresentar, se houver interessados,
1234567
1234567 impugnação escrita a Serventia imobiliária, situada na Rua Pamplona,
1234567 1.593, Jardim Paulista, São Paulo – SP, com as razões de sua
1234567 discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste,
1234567 ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como
1234567 verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida
1234567
1234567 a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina
1234567 a Lei. São Paulo 30 de janeiro de 2019. A Oficial VANDA MARIA DE
1234567 OLIVEIRA PENNA ANTUNES DA CRUZ.
1234567
1234567
1234567 EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1114898-44.2016.8.26.0100. O(A)
1234567 MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Fórum Central Cível, do Estado de São Paulo, Dr(a).
1234567 Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SILENE DIONISIO DOS
1234567 SANTOS CRUZ,
CPF 232.530.778-61, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
movida por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S.A. Encontrando-se a ré em
1234567 Sentença,
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
1234567 lugar
por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
1234567 INTIMAÇÃO
edital, pague o débito de R$ 4.857,44 (dez/2018), devidamente atualizado, sob pena de multa
1234567 depresente
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC).
1234567 Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o
1234567
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de
1234567 pagamento
nova intimação ou certificação nos autos, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
1234567 presente
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
São Paulo, aos 15 de janeiro de 2019.
1234567 cidade deedital,
1234567
1234567
1234567 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002198-57.2018.8.26.0003
1234567 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
1234567 de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto Muscari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
1234567 ENGEBRAVO ENGENHARIA DO BRASIL - EIRELI ME, CNPJ 23.180.820/0001-08, na
1234567 pessoa de seu representante legal, que Condomínio Edifício Airport Hotels, ajuizou uma
1234567 Ação Declaratória, com Procedimento Comum, objetivando seja julgada procedente, para
1234567 declarar a nulidade e inexigibilidade da duplicata mercantil no valor de R$ 4.592,09, e o
1234567 seu cancelamento junto ao distribuidor dos Cartórios de Protestos, condenando-se a ré
1234567 pagamento de custas honorários e demais cominações, tendo a autora ajuizado medida
1234567 aoCautelar,
liminar foi deferida. Sendo concedida a antecipação de tutela para o fim de
1234567 determinarcujaa sustação
efeitos publicísticos do protesto. Estando a requerida em lugar
1234567 ignorado, foi deferida adosCITAÇÃO
EDITAL, para que, em 15 dias, a fluir após os 20
1234567 dias supra, conteste, sob pena de serporconsiderada
e presumir-se-ão verdadeiras as
1234567 alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344revel
do NCPC), sendo nomeado curador
1234567
em caso de revelia (art. 257 §- IV). Será o presente, por extrato, afixado e publicado.
1234567 especial
B 30 e 31/01
1234567 NADA MAIS.
1234567
1234567 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022401-74.2017.8.26.0003
1234567 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
1234567 de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto Muscari, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
1234567 Avtech Sistema de Seguranca e Comercio Ltda, CNPJ 03.399.947/0001-05, na pessoa de
1234567 seu representante legal, e Alexandre Antonio Vieira, CPF 733.548.485-53, que Condomínio
1234567 Edifício Jardim Paulista, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$
1234567
1234567 62.700,51 (12/2017), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao débito do
1234567 Contrato de Prestação de Serviços, bem como ao pagamento de custas, honorários e
1234567 demais cominações. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por
1234567 edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o valor supra devidamente
1234567 corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC),
1234567 que os tornarão isentos das custas ou embarguem, sob pena de constituir-se de pleno
1234567 direito o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos, sendo nomeado
1234567 curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital,
1234567 afixado e publicado na forma da Lei.
B 30 e 31/01
1234567
1234567
1234567 RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da
1234567 Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ
1234567
1234567 SABER a todos que o presente edital virem e interessar possa que, por
1234567 RICARDO ALVES CARDOZO, foi lhe apresentado, para registro, a
1234567 escritura de 09 de janeiro de 2.019, do 1º Tabelião de Notas e de
1234567 Protesto de Letras e Títulos de São Caetano do Sul-SP (livro 777/
1234567 fls.063/065), pela qual RICARDO TEIXEIRA POSSES, brasileiro, solteiro,
1234567
1234567 maior, empresário, RG nº 22.193.647-6-SSP/SP, CPF nº 256.287.2781234567 90, domiciliado nesta Capital, residente na Rua Pintassilgo nº 302 aptº
1234567 131, INSTITUIU EM BEM DE FAMÍLIA de acordo com os artigos 1.711
1234567 e seguintes do Código Civil Brasileiro, bem como de conformidade com
1234567 a Lei 6.015/73, o imóvel consistente em um apartamento nº 131,
1234567
1234567 localizado no 13º andar do Edifício Renata, situado na Rua Pintassilgo
1234567 nº 302, Indianópolis – 24º Subdistrito, com as áreas: privativa de
1234567 228,61m , comum de 156,87m , total de 385,48m e a fração ideal no
1234567
de 6,041% ou 60,41m , cabendo-lhe 03 vagas indeterminadas
1234567 terreno
1234567 para automóveis de passeio na garagem localizadas nos 1º e 2º subsolos,
1234567 registrado sob o n° 03 na matrícula n° 198.599, em data de 01 de
1234567 outubro de 2012, neste Registro. Pelo presente edital, fica avisado a
1234567 quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do prazo de 30 (trinta)
1234567 dias, contados da data da publicação deste, na imprensa local, reclamar
1234567 contra a aludida instituição, por escrito, perante o Oficial deste Registro
1234567
1234567 Imobiliário, à Rua Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo,
1234567 28 de janeiro de 2.019.
30, 31/01 e 01/02/19
1234567
2
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EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0050642-41.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). André Augusto 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

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
388.170.668-26, 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 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$14.202,32.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de janeiro de 2019.
30 e 31/01
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015779-84.2014.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABRICIO
STENDARD, na forma da Lei, etc. Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1015779-84.2014.8.26.0002.
O Dr. Fabricio Stendard, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro/SP, na forma da
Lei, etc... Faz Saber a José Arnóbio de Lima RG: 2.984.886-95 SSP/CE e CPF: 291.619.348-01, que José
Antonio da Silva CPF: 472.896.788-34 ajuizou Ação de Despejo Cumulada com Cobrança de Alugueres e
Acessórios da Locação, objetivando a quantia de R$ 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 34.005705-0 - 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.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de novembro de 2018.
30 e 31/01
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São Paulo, quinta-feira, 31 de janeiro de 2019

Interlagos receberá a
Corrida do Milhão pela sexta vez
Tarumã, mas ainda há obras de
melhorias em andamento e para
termos o autódromo na melhor
das condições optamos por dar
mais tempo para os trabalhos e
realizar esta troca com o Velopark, mantendo o Rio Grande do
Sul como abertura da temporada”, explica. Assim, Tarumã deve
receber a décima etapa, no dia 10
de novembro – caso as obras sejam concluídas.

Rubens Barrichello
lugar que pode ser considerado
a casa de todos os pilotos. Além
disso, o público paulista é apaixonado pela Stock Car e sempre
comparece em peso ao autódromo para ver seus ídolos de perto”, afirma Carlos Col, presidente do Conselho Administrativo da
Vicar Promoções Desportivas,
empresa que organiza e promove
a Stock Car e a Stock Light.
Abertura no RS – A primeira
corrida da história da Stock Car,
em 22 de abril de 1979, foi realizada no Rio Grande do Sul, em
prova vencida por Affonso Giaffone. No aniversário de 40 anos
da principal categoria do automobilismo brasileiro, a abertura
da temporada permanece no RS.

“O Rio Grande do Sul recebeu a primeira corrida da Stock
Car e vai receber também a de
número 500, que abre a temporada 2019; isso é um marco histórico tanto para a categoria
como também para o estado e o
público gaúcho, tradicionalmente fanático por automobilismo”,
destaca Col.
A 500ª corrida da história da
Stock Car vai dar início ao campeonato dos 40 anos no dia 7 de
abril, no autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita. Uma
mudança que já estava prevista no
caso as obras no circuito de Tarumã, em Viamão, estivessem em
progresso. “Inicialmente havíamos programado a prova para

Calendário 2019 da Stock
Car
7 de abril: Velopark, Nova
Santa Rita, Rio Grande do Sul
(L); 5 de maio: Velo Città, Mogi
Guaçu, SP; 19 de maio: Goiânia,
Goiás (L); 9 de junho: Londrina,
Paraná (L); 21 de julho: Santa
Cruz do Sul, Rio Grande do Sul;
11 de agosto: Campo Grande,
Mato Grosso do Sul; 25 de
agosto: CORRIDA DO MILHÃO, Interlagos, São Paulo
(L); 15 de setembro: Curitiba,
Paraná*
(L);
20
de
outubro: Cascavel, Paraná (L);
10 de novembro: Tarumã, Viamão, Rio Grande do Sul*; 24 de
novembro: Goiânia, Goiás (L);
15 de dezembro: Interlagos,
São Paulo (L).
*Etapas com locais a serem
confirmados. (L) Realização de
etapa da Stock Light.
Mais
notícias
em: www.stockcar.com.br

Equipe do Brasil definida para o
Campeonato Sul-Americano
de Cross Country
prova de Cross e já conquistei a
medalha de ouro, agora quero
representar bem o Brasil”, afirmou Vitor, campeão dos 8 km
Sub-20.
O Campeonato Sul-Americano é seletivo para o Mundial de
Cross Country, em Aarhus, na
Dinamarca, em março.
Os convocados:
Gilberto Silvestre Lopes – 10
km adulto; Johnatas de Oliveira
Cruz – 10 km adulto; Andre Ramos de Souza – 10 km adulto;
Nicolas Antonio Gonçalves da
Silva – 10km adulto; Vitor de
Oliveira da Silva – 8km Sub-20;
Mario Henrique Alves Brito –
8km Sub-20; Leonardo Ferreira
do Nascimento – 8km Sub-20;
Yago de Souza Werneck – 8km
Sub-20; Douglas de Oliveira
Henrique – 6km Sub-18; Tiago
Emidio Fernandes – 6km Sub18; Amanda Aparecida de Oliveira
– 10km adulto; Graziele Zarri –
10 km adulto; Simone Ponte Ferraz – 10 km adulto; Jessica Suzan Rodrigues – 10km Adulto;
Jeovana Fernanda Leopoldina dos Santos – 6km Sub-20;
Leticia de Almeida Belo – 6km
Sub-20; Bianca Vitoria Esquerdo dos Santos – 6km Sub-20;

Foto/Wagner Carmo

O Campeonato Sul-Americano de Cross Country, que acontece no próximo dia 23 de fevereiro, em Guayaquil, no Equador,
marcará a estreia em competições internacionais de grande
parte da equipe brasileira, convocada nesta quarta-feira (30)
pela Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAt). Dos 20 atletas que foram chamados apenas
seis já integraram seleções anteriormente.
Os mais experientes são Gilberto Silvestre Lopes (Pé de Vento Petrópolis), campeão sulamericano da modalidade em
2012 e Graziele Zarri (FECAM),
que farão os 10 km.
Entre os estreantes, destaque
para os campeões na Copa Brasil Caixa de Cross de 2019:
Amanda de Oliveira (UFJF), Vitor de Oliveira Silva (FECAM),
Jeovana Fernanda dos Santos
(ABDA) e Douglas de Oliveira
Henrique (Vasco).
“Estou muito empolgada por
ter conquistado a vaga para minha primeira seleção, vamos continuar treinando para buscar um
bom resultado no Equador”, disse Jeovana, primeira nos 6km
Sub-20.
“Nunca tinha corrido uma

Jeovana Fernanda
Maria Lucineida da Silva Moreira – 6km Sub-20; Gabriela de
Freitas Tardivo – 4km Sub-18;
Francielly da Silva Marcondes –
4km Sub-18.
A equipe brasileira viajará
com recursos do Programa de

Foto/Sportinphoto

Rafael Câmara estreia em 2019
no WSK Super Master Series

Rafael Câmara
Atual campeão brasileiro de
kart, Rafael Câmara estreia oficialmente na temporada 2019
neste final de semana em Adria,
circuito de 1302 metros que irá
receber o Super Master Series.
O torneio terá quatro etapas e
faz parte do World Series Karting, uma das principais competições de kart da Europa.
Antes de abrir a temporada,
Rafael Câmara mostrou nos primeiros treinos oficiais do ano
que brigará por vitórias em
2019. O piloto pernambucano
foi o mais rápido nos testes ofi-

ciais há duas semanas em Adria.
“O mais importante dos testes era voltar ao bom ritmo de
treinos e competições que
estou acostumado. Fiquei
ainda mais satisfeito por ter
sido o mais rápido. Temos
boas chances de lutar por vitórias no Super Master Series neste final de semana”, diz
Câmara, que em 2018 entrou
para o time de fábrica da Birel
Art, a principal equipe de kart
do mundo.
Campeão do Brasileiro de
Kart em 2018 na categoria Co-

dasur Jr, Câmara fez sua primeira temporada completa de
kart na Europa também no ano
passado. O piloto pernambucano acumula várias conquistas
no kartismo nacional, como os
títulos de campeão paulista,
além dos Brasileiro e Sul-Americano de Rotax. Ele é bicampeão da Copa São Paulo de
Kart, vencedor do Prêmio Capacete de Ouro nas temporadas
2015 e 2016 e foi campeão da
quarta etapa do WSK Super
Master Series em 2017.
“Espero que a temporada
2019 seja de ótimos resultados
e que eu consiga vários títulos.
Nós fizemos mudanças no chassi com a equipe Birel Art e já
estou bem adaptado com todos
os integrantes do time. Agora é
acelerar e conseguir bons resultados”, diz Câmara, que em
2018 também entrou para o
time Cimed Racing, a maior
plataforma de apoio ao automobilismo nacional.
As atividades oficiais de
pista em Adria serão realizadas
entre quinta-feira (31) e domingo (3), dia em que acontecerá a
final da categoria OK Júnior.

Apoio às Seleções Brasileiras da
Caixa, a patrocinadora oficial do
Atletismo Brasileiro.

Marcelo Melo volta às
quadras no confronto entre
Brasil e Bélgica na
Davis em Uberlândia (MG)

Foto/Divulgação
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A 67 dias da abertura da temporada que celebra os 40 anos da
Stock Car, a principal categoria
do automobilismo brasileiro
confirma, pela sexta vez, a realização da Corrida do Milhão no
autódromo de Interlagos, em São
Paulo. A prova, que premia seu
vencedor com a quantia de um
milhão de reais, é a sétima das
12 etapas da temporada e acontece no dia 25 de agosto. Com a
corrida final do campeonato também agendada para a capital paulista em 15 de dezembro, São
Paulo recebe a Stock Car em
duas oportunidades na temporada 2019.
O traçado de 4.309 metros,
tido como o “templo” do automobilismo brasileiro, é o que
mais vezes recebeu a prova milionária – cinco vezes, com vitórias de Ricardo Maurício
(2010), Thiago Camilo (2011 e
2012), Ricardo Zonta (2013) e
Felipe Fraga (2016). Goiânia foi
sede da corrida em três oportunidades – 2014, 2015 e 2018,
com duas vitórias de Rubens Barrichello e uma de Thiago Camilo. Rio de Janeiro (2008) e Curitiba (2017) também sediaram
a prova uma vez, com vitórias de
Valdeno Brito e Daniel Serra,
respectivamente.
“Interlagos é a pista onde os
pilotos têm mais quilometragem
e maior experiência, então é um

Marcelo Melo
Marcelo Melo está de volta às quadras nesta semana na
cidade de Uberlândia (MG).
Após recuperar-se de uma lesão muscular nas costas, que o
afastou do Australian Open deste ano, Marcelo inicia a temporada 2019 jogando pela equipe do Brasil na Copa Davis. O
confronto será contra a Bélgica, nesta sexta-feira (1) e no
sábado (2), no ginásio Sabiazinho, em busca de uma vaga no
Grupo Mundial, no novo formato da competição, que terá a
fase decisiva realizada em Madri, na Espanha, no mês de novembro. Marcelo chegou no
domingo (27) na cidade, iniciando os treinos com a equipe.
As disputas serão na quadra
de saibro montada especialmente para o evento. Marcelo
jogará no sábado, formando
dupla com o também mineiro
Bruno Soares, enfrentando os
belgas Sander Gille, 80º colocado no ranking de duplas,
e Joran Vliegen (81º). Marcelo é o atual número 12 do
mundo e, Bruno, o quinto no
ranking da ATP.
Marcelo realizou o primeiro treino em Uberlândia com
os jovens Pedro Boscardin e
Natan Rodrigues, ambos da Escola Guga Tênis, que fazem parte da equipe como sparring. A
partir de segunda-feira (28), já
teve ao seu lado Bruno Soares,
que chegou da Austrália e se
juntou ao grupo.
“Muito feliz por voltar à
rotina de torneios. Aqui está
tudo cada dia melhor. Começamos os treinos no domingo e,
agora, é ir evoluindo até o dia
dos jogos. Já treinei com o Bruno nesta segunda. O estádio é
fantástico. O pessoal, nota mil.
Estamos nos sentindo em
casa”, afirma Marcelo, patrocinado por Centauro, BMG e

Itambé, com o apoio da Volvo
e Confederação Brasileira de
Tênis. “Todos sabem que é um
orgulho enorme para mim,
sempre, defender o Brasil”,
completa. Ele é o sétimo jogador que mais vezes representou o País na história da
Copa Davis, com 22 convocações, somando 17 vitórias
em 21 jogos de duplas e uma
em simples.
A equipe brasileira é comandada pelo capitão João
Zwetsch. Além da dupla Marcelo e Bruno, o Brasil terá o
cearense Thiago Monteiro e
o paulista Rogério Dutra Silva, em simples, e como quinto jogador o jovem paranaense Thiago Wild. Com Gille e
Vliegen, nas duplas, a Bélgica – do capitão Johan Van
Herck - contará ainda com
Arthur De Greef e Kimmer
Coopejans nas simples.
Três torneios ATP 500
em fevereiro. Entre eles, o
Rio Open – Depois da Davis,
neste início de mês, Marcelo
Melo inicia sua participação no
calendário 2019 da ATP na
Holanda. A partir do dia 11, ao
lado do parceiro, o polonês
Lukasz Kubot, disputará o ATP
500 de Roterdã, em quadra rápida. Na sequência, no dia 18,
Marcelo estará de volta ao Brasil para sua sexta participação
no Rio Open, ATP 500 no saibro do Jockey Club Brasileiro, torneio que joga desde a
primeira edição, em 2014. Do
Rio para o México, no ATP 500
de Acapulco, que começa no
dia 25. Em 2018, Melo e Kubot chegaram até as quartas de
final em Roterdã e no Rio e não
estiveram em Acapulco, em
função de uma infecção de
Marcelo que o afastou do torneio mexicano.

