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Produção de veículos tem
 alta de 29,9% em maio

Poupança registra retirada
líquida de R$ 718,7 milhões

em maio

Esporte
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Comercial
Compra:   3,87
Venda:       3,87

Turismo
Compra:   3,86
Venda:       4,09

Compra:   4,37
Venda:       4,37

Compra: 152,00
Venda:     184,80

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

24º C

10º C

Sexta: Sol com al-
gumas nuvens. Não
chove.

Previsão do Tempo

Jovem revelação do auto-
mobilismo brasileiro com ape-
nas 17 anos, Marcel Coletta fará
sua estreia pilotando um Stock
Car na travada pista de Londrina,
onde será realizada neste final de
semana a quarta etapa do cam-
peonato. O piloto paulista vem
embalado com a vitória nas duas
provas do Porsche Carrera Cup
no último sábado no Velo Città
(SP), resultado que trouxe ainda
mais confiança para o piloto da
Cimed Racing.

Marcel Coletta chega
motivado em Londrina após

2 vitórias na Porsche
“Fiquei muito feliz pelas

duas vitórias do último final
de semana. A primeira lar-
gando da pole e a outra lar-
gando lá de trás do grid e fa-
zendo várias ultrapassagens.
Quero trazer esse bom mo-
mento para a Stock Car, onde
venho aprendendo bastante
nesse meu primeiro ano”, diz
Marcel, que é o mais jovem
piloto a pontuar na história da
Stock Car nesses 40 anos da
categoria.                 Página 8

RKC Kart Club vai atrás
da vitória no Endurance
Noturno de Interlagos

O certame do Endurance
Noturno de Interlagos tem
continuidade nesta sexta-fei-
ra (7) com a disputa da segun-
da etapa de 3h15 de duração,
no Kartódromo Ayrton Senna,
em São Paulo (SP). A equipe
Rotary Kart Club (RKC), que
ocupa a segunda, terceira e
sexta posições no campeona-
to vai com força máxima para
buscar a liderança do torneio,
que é ocupada pela FKart Pro-
jetelas Monster.

“O objetivo é vencer.
Como estamos bem posicio-
nados no campeonato, vamos
trabalhar forte com todos os
nossos karts.               Página 8

Fábio Cunha e Alberto Otazú ocupam a vice-liderança do
Endurance Noturno
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Pietro Fittipaldi disputa
prova de Misano da DTM

com equipe oficial da Audi

Pietro Fittipaldi na etapa da
DTM em Zolder

Estreante na temporada 2019
da DTM, Pietro Fittipaldi parti-
cipará da etapa deste final de se-
mana em Misano, na Itália. O pi-
loto brasileiro originalmente es-
taria no Canadá para seguir a pro-
gramação da Haas nos boxes do
GP de F1, mas um chamado às
pressas da equipe Audi Sport
Team Rosberg mudou o compro-
misso do brasileiro.      Página 8
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Brasil estreia contra o
Irã na segunda etapa
da Liga das Nações

Jogadores comemoram

Com três vitórias em três jo-
gos disputados, a seleção brasilei-
ra masculina de vôlei estreia na se-
gunda etapa da Liga das Nações na
madrugada de quinta para sexta-fei-

ra (7), às 3h40, contra o líder Irã.
A partida, que terá transmissão ao
vivo do SporTV 2, será no Mu-
sashino Forest Sport Plaza, em
Tóquio, no Japão.         Página 8
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Trump ameaça
China com

tarifas
sobre mais

US$ 300 bi em
produtos

O presidente dos Estados Uni-
dos (EUA), Donald Trump, amea-
çou impor tarifas sobre “pelo me-
nos” mais US$ 300 bilhões em
produtos chineses, mas disse acre-
ditar que tanto a China quanto o
México querem fazer acordos nas
disputas comerciais com os EUA.

As tensões entre as duas
maiores economias do mundo
aumentaram acentuadamente
desde que as conversas que vi-
savam a acabar com uma guerra
comercial acirrada fracassaram
no início de maio.        Página 3

Bolsonaro
conclama

argentinos a
votar com

responsabilidade
em outubro
O presidente Jair Bolsona-

ro conclamou  na quinta-feira
(6) os argentinos a votar com
responsabilidade nas eleições
presidenciais marcadas para
outubro. “Muita razão e menos
emoção”, disse, acrescentando
que o Brasil quer continuar
parceiro do país vizinho “na
economia e na liberdade”.

“Conclamo ao povo argenti-
no, que Deus abençoe a todos
eles, porque terão pela frente
eleições, e todos têm que ter, as-
sim como no Brasil, grande par-
te [dos eleitores] teve, muita res-
ponsabilidade, muita razão e me-
nos emoção para decidir o futu-
ro desse país maravilhoso que é
a Argentina”, disse, na declaração
conjunta lida ao lado do presiden-
te Mauricio Macri.        Página 3
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Poupança

Pelo segundo mês seguido,
a poupança voltou a registrar
mais retiradas que depósitos.
No mês passado, os saques su-
peraram os depósitos em R$
718,7 milhões, informou  na
quinta-feira (6) o Banco Cen-
tral. Em maio do ano passado,
os correntistas tinham deposi-

tado R$ 2,4 bilhões a mais do
que tinham retirado.

Com o resultado de maio, a
caderneta de poupança acumula
saques líquidos de R$ 16,997
bilhões nos cinco primeiros me-
ses de 2019. No mesmo perío-
do do ano passado, as captações
(depósitos) tinham superado as

retiradas em R$ 1,71 bilhão.
Até 2014, os brasileiros de-

positavam mais do que retiravam
da poupança. Naquele ano, as
captações líquidas chegaram a
R$ 24 bilhões. Com o início da
recessão econômica, em 2015,
os investidores passaram a reti-
rar dinheiro da caderneta para
cobrir dívidas, em um cenário de
queda da renda e de aumento de
desemprego.

Em 2015, R$ 53,57 bilhões
foram sacados da poupança, a
maior retirada líquida da histó-
ria. Em 2016, os saques supe-
raram os depósitos em R$ 40,7
bilhões. A tendência inverteu-
se em 2017, quando as capta-
ções excederam as retiradas
em R$ 17,12 bilhões, e em
2018 (captação líquida de R$
38,26 bilhões.               Página 3

A produção de veículos
teve alta de 29,9% em maio em
comparação com o mesmo mês
de 2018. Segundo o balanço da
Associação Nacional de Fabri-
cantes de Veículos
Automotores (Anfavea), foram
montados ao longo de maio
275,7 mil unidades, contra
212,3 no mesmo período do
ano passado. Em relação a
abril, o crescimento na fabri-
cação foi de 3,1%.

O presidente da Anfavea,
Luiz Carlos Moraes, ponderou
que o crescimento expressivo
no mês acontece devido à com-

paração com um mês ruim para
a indústria, que foi prejudica-
do pela greve dos caminhonei-
ros, em maio do ano passado.
“Parte desse crescimento é
porque a base de maio do ano
passado teve oito dias de im-
pacto”, disse.

No acumulado de janeiro a
maio, o setor registrou uma ex-
pansão de 5,3% em compara-
ção com os primeiros cinco me-
ses de 2018. Foram fabricados
neste ano 1,24 milhão de veícu-
los, enquanto no mesmo perío-
do do ano passado foram 1,17
milhão de unidades.   Página 3

O Governador João Doria e
a Secretária de Desenvolvimen-
to Econômico, Patricia Ellen,
anunciaram na quinta-feira (6),
no Palácio dos Bandeirantes, o
investimento de R$ 1,5 bilhão da
Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN). A CSN integrará o Polo
Metal-metalúrgico de Máquinas

Governo de São Paulo
anuncia investimento de

R$ 1,5 bi da CSN
e Equipamentos.

“É um investimento substan-
tivo, que atende a perspectiva do
Polo Metal-metalúrgico. É a primei-
ra conquista já desse programa dos
polos. Várias vezes ao longo desse
ano teremos oportunidade de fazer
anúncios”, disse o Governador João
Doria.                              Página 2
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Brasil se inspira no Uruguai
para adotar políticas

para idosos

Japão doa US$ 3,6 milhões
para ONU atender

venezuelanos no Brasil
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Governo de São Paulo anuncia
investimento de R$ 1,5 bi da CSN

O Governador João Doria e
a Secretária de Desenvolvimen-
to Econômico, Patricia Ellen,
anunciaram na quinta-feira (6),
no Palácio dos Bandeirantes, o
investimento de R$ 1,5 bilhão da
Companhia Siderúrgica Nacio-
nal (CSN). A CSN integrará o
Polo Metal-metalúrgico de Má-
quinas e Equipamentos.

“É um investimento substan-
tivo, que atende a perspectiva do
Polo Metal-metalúrgico. É a pri-
meira conquista já desse programa
dos polos. Várias vezes ao longo
desse ano teremos oportunidade de
fazer anúncios”, disse o Governa-
dor João Doria. “Destaco que a
CSN é um dos maiores grupos si-
derúrgicos do mundo, está presente
em 18 estados brasileiros, na Ale-
manha e em Portugal”, comen-
tou sobre a empresa que irá ge-
rar mais 400 novos empregos
diretos e mil indiretos com o in-

vestimento anunciado.
O estudo do local mais ade-

quado para o investimento da
CSN será feito pela Invest SP,
agência paulista que apoia o em-
preendedor de acordo com as
necessidades de sua atividade.

“Hoje em dia a gente busca a
competitividade de todos os la-
dos, então ter um polo que você
possa convergir com a logística
e o barateamento do custo é vi-
tal para que se viabilize uma pro-
dução integrada do setor”, res-
saltou o Diretor-Presidente da
CSN, Benjamin Steinbruch. “Os
polos têm a convergência, não
só dos grandes clientes, como
daqueles que fazem parte da ca-
deia. Quanto mais próximo tiver,
melhor”, exemplificou.

O objetivo do polo de desen-
volvimento é fomentar e incen-
tivar o aumento da produtivida-
de da indústria, atraindo investi-

mentos, impulsionando a inova-
ção e a geração de empregos e
renda, otimizando na mesma re-
gião geográfica políticas públi-
cas que impactam direta ou in-
diretamente o setor produtivo.

“É razão de orgulho para São
Paulo ter a oportunidade deste
anúncio nessa dimensão, não
apenas pelo investimento, mas
pelos empregos diretos, lem-
brando que a CSN, pela nature-
za, metal e metalúrgica, ela tam-
bém trabalha em cadeia e tem na
indústria automobilística um dos
seus principais seguimentos de
consumo daquilo que ela pro-
duz”, afirmou o Governador.

Este é o primeiro grande in-
vestimento com o apoio direto
do poder público desde que o
Governo do Estado anunciou, no
dia 23 de maio, a criação de 11
polos de Desenvolvimento Eco-
nômico com pacotes de benefí-

cios setoriais para a indústria.

Sobre o Polo Metal-meta-
lúrgico de Máquinas e Equi-
pamentos

Engloba as regiões de Cam-
pinas, Ribeirão Preto, RMSP
(ABC, Alto Tiete e Oeste), São
Carlos, São José do Rio Preto,
Sorocaba e Vale do Paraíba.

Sobre a Secretaria de De-
senvolvimento Econômico

A Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico é
responsável por atrair investi-
mentos e fomentar o empreen-
dedorismo e a inovação tecno-
lógica para a retomada do cres-
cimento econômico do Estado.
A Pasta também oferece quali-
ficação profissional para aten-
der as demandas atuais do mer-
cado, gerando oportunidade de
trabalho para todos.

Patinete elétrico: 81% não usam
itens de segurança, diz Procon-SP

Pesquisa feita pela Fundação
Procon-SP, vinculada à  Secre-
taria da Justiça e Cidadania, mos-
tra que 28% dos 1.381 entrevis-
tados declararam ter utilizado
patinete elétrico, dos quais, 77%
(302), por meio de locação do
equipamento. Dos usuários que
já alugaram, 81% responderam
que não utilizam equipamentos

de segurança e 57% costumam
transitar pelas ciclofaixas.

A pesquisa revela ainda que
43% dos consumidores que res-
ponderam já ter utilizado o ser-
viço de aluguel de patinetes de-
ram o aceite no aplicativo sem
ler o termo de uso e a política
de privacidade. Ao todo, 65%
declaram que não sabiam utili-

zar o equipamento.
Para 80% dos entrevistados

o patinete elétrico é uma boa al-
ternativa de transporte na cida-
de de São Paulo. Ao mesmo tem-
po, 72% defendem que exista
algum tipo de regulamentação,
tais como: locais para transitar
e estacionar e uso de equipa-
mentos de segurança.

O questionário sobre o uso de
patinetes elétricos foi disponibili-
zado no site da fundação entre os
dias 14 e 27 de maio. O objetivo
foi identificar a percepção do con-
sumidor, que utiliza ou não esse
meio de locomoção, sobre a segu-
rança e a oferta do serviço. Neste
link é possível acessar o resultado
completo da pesquisa.

Governo conclui indenizações às
vítimas da tragédia em Suzano

A Procuradoria Geral do Es-
tado (PGE) e a Defensoria Pú-
blica firmaram os acordos de
indenizações com todas as víti-
mas e familiares de vítimas da
tragédia na Escola Estadual Pro-
fessor Raul Brasil, em Suzano
(SP), ocorrida em março. Foram
oferecidas ao todo 45 indeniza-
ções, sendo 32 familiares das
sete vítimas fatais, todas as 11
vítimas que sofreram lesões e
dois pais das vítimas lesionadas.
As informações foram divulga-
das durante coletiva de impren-
sa, na tarde de quarta-feira (5),
no Palácio dos Bandeirantes.

“Foi a posição do Governa-
dor, que no mesmo dia do ocor-
rido pediu o preparação do de-
creto de reconhecimento da res-
ponsabilidade civil do Estado. Só
quando há o reconhecimento por
decreto, que nós conseguimos
fazer o pagamento tão rapida-
mente. Com isso, nós antecipa-
mos uma etapa, que é a análise
da culpa do Estado. Com o de-
creto já partimos para a etapa da
extração dos parâmetros de in-
denização”, explicou a Procura-
dora Geral do Estado, Lia Porto
Corona.

Também estiveram presentes
no anúncio o Defensor Público-
Geral, Davi Depiné, a 1ª Subde-
fensora Pública-Geral do Estado,
Juliana Belloque, que coordenou
os trabalhos por parte da Defenso-
ria nesse tema. Participaram tam-
bém os Secretários de Estado da
Justiça e Cidadania, Paulo Dimas
Mascaretti; da Educação, Rossieli
Soares da Silva, e da Saúde, José
Henrique Germann Ferreira, que
trataram das iniciativas das res-
pectivas pastas em apoio à co-
munidade atingida.

No dia do ataque, o Gover-
nador João Doria determinou a
criação de uma Comissão Exe-
cutiva, presidida pela Procura-
doria Geral do Estado, para tra-
balhar exclusivamente em fun-
ção dos pagamentos das indeni-
zações, dos critérios, determi-
nação de valor proposto e ori-
entação aos beneficiários.

“Eu não me lembro no Esta-
do de São Paulo de ter indeniza-
ções pagas em tão curto perío-
do. Realmente isso foi reflexo
do esforço pessoal do Governa-
dor, da PGE, da Defensoria Pú-
blica, das secretarias da Educa-
ção, Saúde, Justiça, pelas perí-
cias médicas realizadas rapida-
mente, todos cumprindo o seu
papel, de dar suporte às vítimas
e famílias das vítimas do atenta-
do”, comentou a procuradora.

O decreto
O Decreto 64.145/2019 foi

publicado um dia após o ocorri-
do, em 14 de março, autorizan-
do legalmente os pagamentos
indenizatórios por danos mate-
riais e morais às vítimas e/ou
familiares dos alunos e servido-
res da rede estadual de ensino vi-
timados pelos atos criminosos.

“No dia seguinte ao fato, se
formou esse grupo interinstitu-
cional visando uma atuação con-
junta e rápida deste caso. O ob-
jetivo foi atender os núcleos fa-
miliares, os parentes das pesso-
as que estavam afetadas pelo
evento, além das pessoas vitima-
das com lesões”, disse o Defen-
sor Público-Geral, Davi Depiné.

Assim que as diretrizes fo-
ram publicadas no Diário Ofici-
al, a Defensoria Pública prestou
assistência jurídica a 235 envol-
vidos e auxiliou na coleta e or-
ganização da documentação da-
quelas pessoas que fossem dar
entrada no pedido indenizatório
na Procuradoria Geral do Esta-
do. A pedido do Governador
João Doria, a PGE adotou pro-
cedimento administrativo e mais
ágil, por meio da Via Rápida.

No dia 6 de abril, o Governo
de São Paulo publicou no Diá-
rio Oficial os critérios para as
indenizações, estabelecendo
prazo de 60 dias para que cada
família de vítima fatal ou cada
sobrevivente decidisse se opta-
ria ou não pelo acordo de inde-
nização.

Em 11 de abril, 11 estudantes
feridos no ataque passaram por
avaliações física e psicológica
por peritos do Instituto de Medi-
cina Social e de Criminologia de
São Paulo (Imesc), vinculado à
Secretaria da Justiça e Cidadania.
Os laudos foram entregues à
Defensoria, em abril, e subsidi-
aram a Defensoria Pública nos
acordos de indenização.

Assistência psicológica
Desde a tragédia na Raul Bra-

sil, as Secretarias de Estado da
Educação, da Saúde e da Justiça
e Cidadania têm articulado ações
integradas de assistência psico-
lógica a alunos, professores e
funcionários.

“Não sabíamos como seria a
reação da comunidade. Se mui-
tos alunos ou profissionais pe-
diriam para sair da escola, e o
número de alunos que foram
transferidos ou saíram por al-
gum motivo, foi apenas 20.
Nenhum número acima de
qualquer movimentação de ou-
tras escolas. Aliás, provavel-
mente, outras escolas tenham
tido maior movimentação que
a Raul Brasil”, afirmou o Se-
cretário da Educação, Rossi-

elli Soares.
No dia do atentado, a Secre-

taria da Saúde enviou profissio-
nais de psicologia e psiquiatria
a Suzano para apoio imediato às
vítimas. As pastas estaduais se-
guiram alinhando estratégias
com a Prefeitura de Suzano para
atendimento prioritário às pes-
soas diretamente afetadas pela
ocorrência.

“No início de maio, a Secre-
taria de Saúde de Suzano fez um
plano de trabalho e, em função
dele, se percebeu a necessida-
de do apoio de mais psicólogos.
Foram feitos estudos e se con-
cluiu a necessidade de mais 47
profissionais, que estarão tra-
balhando na cidade até o final
deste mês”, disse o titular da
Secretaria, José Henrique Ger-
mann Ferreira.

A previsão é que os psicólo-
gos realizem até 40 mil atendi-
mentos no decorrer deste ano.
Os profissionais já tiveram suas
análises curriculares concluídas
e, em breve, realizarão prova es-
crita e entrevistas. Os selecio-
nados passarão por capacitação
para definição de projetos tera-
pêuticos singulares, conforme a
necessidade de cada paciente. O
convênio, publicado em Diário
Oficial de 9 de maio, tem vigên-
cia inicial de oito meses e pode
ser prorrogado, conforme a ne-
cessidade. O custeio das contra-
tações é de R$ 2,2 milhões.

Outras ações
Enquanto o processo de con-

tratação dos psicólogos está em
andamento, estão em curso
ações integradas de assistência
psicológica a alunos, professo-
res e funcionários da escola, por
meio de parceria voluntária com
o Centro de Referência e Apoio
a Vítima (Cravi), Instituto de
Psicologia da USP, Unicamp,
Conselho Regional de Psico-
logia (CRP) e dos Centros de
Atendimento Multidisciplinar
(CAM)  da Defensoria Públi-
ca. Esse trabalho reúne cerca
de 40 profissionais que têm
realizado ações diariamente
na unidade de ensino, como
grupos de formação de víncu-
lo, de cidadania, rodas de con-
versa e escuta individualizada,
quando necessário.

“Colocamos à disposição o
Instituto de Medicina e Crimi-
nologia do Estado, que realiza
perícias judiciais. Estas períci-
as, inclusive foram feitas ime-
diatamente, extrajudicialmente e
em 15 dias os laudos ficaram
prontos. Também, desde o pri-
meiro momento, temos o Cen-
tro de Apoio às Vítimas de Cri-

mes Violentos, que automatica-
mente se deslocou para Suzano”,
destacou o Secretário da Justi-
ça e Cidadania, Paulo Dimas.

Logo após a tragédia, foi re-
alizado chamamento público
para contratar uma equipe de pro-
fissionais para a implantação de
um centro específico para Suza-
no. Até hoje uma equipe segue
fazendo plantão psicológico na
escola. O Cravi, da Secretaria
da Justiça e Cidadania, reali-
zou, até 31 de maio, 517 aten-
dimentos individuais e em gru-
pos a alunos sobreviventes, fa-
miliares, funcionários e pro-
fessores, além de 25 plantões
psicológicos na escola.

Esses atendimentos incluí-
ram apoio psicológico e de as-
sistência social, acompanha-
mento no reconhecimento dos
corpos pelos familiares, supor-
te psicossocial domiciliar para
pessoas sem condições de re-
tornar à escola e formação de
grupos de apoio para alunos e
inspetores da Raul Brasil.

Investigação
A Polícia Civil do Alto Tietê

concluiu o inquérito que inves-
tigava o ataque. Ao todo, quatro
homens foram presos e um jo-
vem foi apreendido. As investi-
gações apontaram que os quatro
presos comercializaram as ar-
mas e munições utilizadas no
crime. O jovem, por sua vez, teve
participação intelectual, uma vez
que ajudou a idealizar o ataque e
sabia que ele iria ocorrer, sem
ter a certeza da data.

O grupo será indiciado por
homicídios consumados e ten-
tados, além do comércio ilegal
de arma de fogo e munições. O
adolescente já foi condenado
pela Vara da Infância e Juventu-
de. O inquérito policial foi con-
cluído no dia 27 de maio e du-
rou cerca de 80 dias.

Segundo as investigações, o
crime foi idealizado em 2015
pelo adolescente autor junto
com o jovem apreendido. Depois
disso, surgiu o terceiro rapaz,
maior de idade. O trio passou a
falar do crime e a ideia só co-
meçou a ser concretizada em
2018 pelo primeiro jovem e o
adulto por meio da aquisição de
armas e munições em contato
com o grupo preso.

O segundo adolescente, se-
gundo as investigações, se afas-
tou da dupla e, ao mesmo tem-
po foi excluído, já que a inten-
ção do jovem autor era prati-
car o ataque com apenas duas
pessoas, imitando um crime
ocorrido numa escola america-
na em 1999.

MÍDIAS
A coluna [diária] de política do jornalista Cesar Neto vem

sendo publicada desde 1993. Na imprensa brasileira, pelo jornal
“O DIA” [atualmente o 3º diário mais antigo em São Paulo - SP].
Na Internet desde 1996, o site www.cesarneto.com foi um dos
pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal 

+
C Â M A R A  ( S P )
Vereadora Rute Costa tá orando a Deus pelo descanso da mãe

- Vanda Freire Costa - falecida na manhã de anteontem. Com pou-
co mais de 80 de idade, era esposa do maior líder da história da
Assembleia de Deus [Ministério Belém], José Wellington; mai-
or dirigente nacional da história das Assembleias                  

+
P R E F E I T U R A  ( S P )
Em campanha pela reeleição, Bruno Covas [PSDB ] confirma

presença no maior evento [Vigília católica de Pentecostes] da
história do Brasil, que rola forte no sábado e domingo, no vale do
Anhangabaú. Entre os cantores top, destaque pro ‘Dunga’, maior
nome entre os artistas da Canção Nova [tv]   

+
A S S E M B L E I A  ( S P )
Deputada Marta Costa tá orando a Deus pelo descanso da mãe

- Vanda Freire Costa - falecida na manhã de anteontem. Com pou-
co mais de 80 de idade, era esposa do maior líder da história da
Assembleia de Deus [Ministério Belém], José Wellington; mai-
or dirigente nacional da histórias das Assembleias   

+
C O N G R E S S O 
Deputado federal Paulo Freire tá orando a Deus pelo descan-

so da mãe - Vanda Freire Costa - falecida na manhã de anteontem.
Com pouco mais de 80 de idade, era esposa do maior líder da
história da Assembleia de Deus [Ministério Belém], José We-
llington; maior dirigente nacional da história das Assembleias 

+
P R E S I D Ê N C I A 
A real da presença de Bolsonaro (PSL) na Argentina tem a

lógica do que rolou com Netaniahu em Israel; a tentativa de ree-
leição de Macri [contra a ex-president(a) Lulista, agora senadora
kIrchner, que dribla a Justiça enquanto vice; porque a assumida
Lulista e Chavista deve ser condenada por corrupções 

+    
P A R T I D O S 
Embora o PT [ainda de Lula] não tenha a ousadia de lançar o

nome [suprapartidário] do ex-senador e novamente vereador
Eduardo Suplicy como candidato à prefeitura de São Paulo em
2020, os veteranos e até os jovens que não tem condições de se
tornarem líderes sabem que seria uma jogada genial         

+
P O L Í T I C O S
... Quando o PT faz balão de ensaio por uma candidatura do

ex-prefeito e 2º colocado na eleição Presidencial Fernando Ha-
ddad, deixando a opção Suplicy de lado e ainda por cima contan-
do com uma nova votação puxadora de votos, é só pra manter ou
aumentar um pouco a bancada. Coisa de partido médio   

+
H I S T Ó R I A S
Não é somente na bola que o futebol brasileiro já não é mais

respeitado há um bom tempo. A reeleição do italiano Infantino na
presidência da FIFA dispensou que pedido de voto da CBF, uma
vez que foi na base da homologação. Esperemos que as mulheres
pelo menos cheguem à final da Copa do Mundo na França 

+
EDITOR
A coluna [diária] de política do jornalista Cesar Neto foi se

tornando referência das liberdades possíveis. Ele está dirigente
na Associação “Cronistas de Política - São Paulo”.
Recebeu Medalha Anchieta [Câmara Municipal de São Paulo]
e Colar de Honra ao Mérito [Assembleia Legislativa de São
Paulo - Brasil] 

+
EMAIL cesar@cesarneto.com
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Trump ameaça China com
tarifas sobre mais US$ 300 bi

em produtos
O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump,

ameaçou impor tarifas sobre “pelo menos” mais US$ 300 bi-
lhões em produtos chineses, mas disse acreditar que tanto a Chi-
na quanto o México querem fazer acordos nas disputas comerci-
ais com os EUA.

As tensões entre as duas maiores economias do mundo au-
mentaram acentuadamente desde que as conversas que visavam a
acabar com uma guerra comercial acirrada fracassaram no início
de maio.

Embora Trump tenha dito na quinta-feira (6) que as conversas
com a China prosseguem, não houve encontros bilaterais desde 10
de maio, dia em que ele aumentou em 25% as tarifas sobre US$ 200
bilhões em produtos chineses, levando Pequim a retaliar.

“Nossas conversas com a China, muitas coisas interessantes
estão acontecendo. Veremos o que ocorre... eu poderia aumen-
tar ao menos outros US$ 300 bilhões, e o farei na hora certa”,
disse Trump a repórteres, sem especificar quais bens poderiam
se afetados.

“Mas acho que a China quer fazer um acordo e acho que o
México quer muito fazer um acordo”, disse Trump antes de subir
a bordo do Força Aérea 1, no aeroporto irlandês de Shannon,
para acompanhar as comemorações do Dia D na França.

Em Pequim, o Ministério do Comércio chinês adotou um
tom desafiador.

“Se os Estados Unidos decidirem escalar as tensões propo-
sitalmente, lutaremos até o fim”, disse o porta-voz do ministé-
rio, Gao Feng, em boletim à imprensa.

“A China não quer travar uma guerra comercial, mas tampou-
co tem medo de uma. Se os Estados Unidos decidirem escalar as
tensões propositalmente, adotaremos as contramedidas neces-
sárias e salvaguardaremos resolutamente os interesses da China
e de seu povo”.

O Ministério do Comércio também divulgou relatório sobre como
os EUA se beneficiaram de anos de cooperação econômica e comer-
cial com a China, afirmando que as alegações norte-americanas de
que Pequim se aproveitou do comércio bilateral são infundadas.

“Desde que o novo governo dos EUA tomou posse, vem des-
considerando a natureza mutuamente benéfica e vantajosa da co-
operação econômica e comercial China-EUA e advogando a teo-
ria de que os Estados Unidos foram ‘derrotados’ pela China no
comércio”, disse a pasta em relatório.

Depois de dizer que não houve progresso “suficiente” nas for-
mas de conter a imigração quando os dois lados se encontraram na
quarta-feira, Trump disse aos repórteres que o México avançou
nas conversas, mas que precisa fazer mais. (Agencia Brasil)

Bolsonaro conclama
argentinos a votar com

responsabilidade em outubro
O presidente Jair Bolsonaro conclamou  na quinta-feira (6)

os argentinos a votar com responsabilidade nas eleições presi-
denciais marcadas para outubro. “Muita razão e menos emoção”,
disse, acrescentando que o Brasil quer continuar parceiro do país
vizinho “na economia e na liberdade”.

“Conclamo ao povo argentino, que Deus abençoe a todos eles,
porque terão pela frente eleições, e todos têm que ter, assim
como no Brasil, grande parte [dos eleitores] teve, muita respon-
sabilidade, muita razão e menos emoção para decidir o futuro
desse país maravilhoso que é a Argentina”, disse, na declaração
conjunta lida ao lado do presidente Mauricio Macri.

“Nós queremos continuar parceiros na economia e na liber-
dade, valor esse que não podemos abrir mão. Que os argentinos
possam escolher o melhor, porque dessa forma teremos paz,
prosperidade e alegrias entre nossos povos”, completou.

Em sua declaração, o presidente Mauricio Macri disse que,
durante a conversa com Bolsonaro, eles ratificaram o compro-
misso de continuar trabalhando para restabelecer a democracia
na Venezuela e fortalecer as instituições e os sistemas democrá-
ticos de Brasil e Argentina.

Crise
Em meio a um agravamento da crise econômica da Argenti-

na, Macri anunciou que tentará sua reeleição em outubro. Em
declarações recentes, o presidente brasileiro tem criticado a
possibilidade de setores de esquerda voltarem ao poder no país.
Na quinta-feira (6), em visita oficial ao país, Bolsonaro reafir-
mou que “toda a América do Sul está preocupada que não tenha-
mos novas Venezuelas na região”, em menção à grave crise vene-
zuelana e ao governo de Nicolás Maduro.

A ex-presidente Cristina Kirchner, que governou antes de
Macri, já anunciou a candidatura a vice-presidente na chapa que
será liderada pelo peronista Alberto Fernández, que foi seu che-
fe de gabinete no mandato anterior.

Mercosul
O presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Buenos Aires

por volta das 11h. Em seguida, participou de cerimônia de depo-
sição de flores na Praça de San Martín, em memória dos mortos
em combate nas lutas pela independência da Argentina. O encon-
tro com o presidente Macri e a reunião ampliada com as equipes
ministeriais dos dois países aconteceram na Casa Rosada, sede
do Executivo argentino.

Bolsonaro elogiou a atuação de Macri na negociação do acor-
do entre Mercosul e União Europeia e, de acordo com o argenti-
no, o acordo trará oportunidades que permitirão dar novo dina-
mismo aos mercados dos países do bloco sul-americano.

Além do Mercosul, os dois presidentes conversaram sobre
questões de interesse entre os países, como o combate ao crime
organizado, logística, ciência e tecnologia, empreendedorismo
e integração energética e energias renováveis. O presidente bra-
sileiro citou ainda a possibilidade de construção de duas hidre-
létricas na divisa entre o Rio Grande do Sul e a Argentina.

Bolsonaro se reúne ainda hoje com a cúpula do Congresso
argentino e também com o presidente da Suprema Corte de Justiça
do país, Carlos Rosenkrantz. Ele também deve participar do encer-
ramento de um seminário sobre indústria de defesa e se encontrar
com empresários na embaixada brasileira em Buenos Aires.

O retorno da comitiva presidencial ao Brasil está previsto
para a esta sexta-feira (7). (Agencia Brasil)

Pelo segundo mês seguido,
a poupança voltou a registrar
mais retiradas que depósitos.
No mês passado, os saques su-
peraram os depósitos em R$
718,7 milhões, informou  na
quinta-feira (6) o Banco Cen-
tral. Em maio do ano passado,
os correntistas tinham deposi-
tado R$ 2,4 bilhões a mais do
que tinham retirado.

Com o resultado de maio, a
caderneta de poupança acumu-
la saques líquidos de R$
16,997 bilhões nos cinco pri-
meiros meses de 2019. No

mesmo período do ano passa-
do, as captações (depósitos)
tinham superado as retiradas
em R$ 1,71 bilhão.

Até 2014, os brasileiros
depositavam mais do que re-
tiravam da poupança. Naque-
le ano, as captações líquidas
chegaram a R$ 24 bilhões.
Com o início da recessão
econômica, em 2015, os in-
vestidores passaram a retirar
dinheiro da caderneta para co-
brir dívidas, em um cenário de
queda da renda e de aumento de
desemprego.

Em 2015, R$ 53,57 bilhões
foram sacados da poupança, a
maior retirada líquida da histó-
ria. Em 2016, os saques supe-
raram os depósitos em R$ 40,7
bilhões. A tendência inverteu-
se em 2017, quando as capta-
ções excederam as retiradas
em R$ 17,12 bilhões, e em
2018 (captação líquida de R$
38,26 bilhões.

Com rendimento de 70%
da Taxa Selic (juros básicos da
economia), a poupança está se
tornando menos atrativa por-
que os juros básicos estão no

menor nível da história, em
6,5% ao ano. Nos últimos me-
ses, o investimento não tem con-
seguido garantir rendimentos
acima da inflação.

Nos 12 meses terminados
em abril, a poupança rendeu
4,16%. O Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)-15,
que funciona como uma prévia
da inflação oficial, acumula
4,93% no mesmo período. Nesta
sexta-feira, 7, o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE) divulga o IPCA cheio de
maio. (Agencia Brasil)

Produção de veículos tem alta
de 29,9% em maio

A produção de veículos
teve alta de 29,9% em maio
em comparação com o mesmo
mês de 2018. Segundo o ba-
lanço da Associação Nacional
de Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea), fo-
ram montados ao longo de
maio 275,7 mil unidades, con-
tra 212,3 no mesmo período
do ano passado. Em relação a
abril, o crescimento na fabrica-
ção foi de 3,1%.

O presidente da Anfavea,
Luiz Carlos Moraes, ponderou
que o crescimento expressivo
no mês acontece devido à
comparação com um mês ruim
para a indústria, que foi preju-
dicado pela greve dos cami-
nhoneiros, em maio do ano pas-
sado. “Parte desse crescimen-
to é porque a base de maio do

ano passado teve oito dias de
impacto”, disse.

No acumulado de janeiro a
maio, o setor registrou uma ex-
pansão de 5,3% em comparação
com os primeiros cinco meses
de 2018. Foram fabricados nes-
te ano 1,24 milhão de veículos,
enquanto no mesmo período do
ano passado foram 1,17 milhão
de unidades.

A fabricação de caminhões
teve uma alta de 51,3% em maio,
com a montagem de 11,2 mil
unidades. No acumulado de ja-
neiro a maio, o setor registra um
crescimento de 10,9% em rela-
ção ao mesmo período de 2018,
com a produção de 45,4 mil ca-
minhões.

Vendas
De janeiro a maio, as vendas

de caminhões tiveram alta de
48,5%, com a comercialização
de 39,1 mil unidades.

As vendas de veículos tive-
ram alta de 21,6% em maio na
comparação com o mesmo mês
do ano passado. Foram comer-
cializadas no período 245,4 mil
unidades. Em relação a abril, o
crescimento nos emplacamen-
tos foi de 5,8%. No resultado
acumulado dos primeiros cinco
meses de 2019, foram licencia-
dos 1,08 milhão de veículos, uma
expansão de 12,5%.

Exportações
As exportações caíram

30,7% no mês passado em com-
paração com maio de 2018. Fo-
ram vendidas para o exterior
60,8 mil unidades. De janeiro a
maio, foram vendidos para ou-

tros países 181,6 mil veículos,
uma queda de 42,2% em rela-
ção aos 314,1 mil exportados
nos primeiros cinco meses do
ano passado. De acordo com o
presidente da Anfavea, as ven-
das para o exterior continuam
sofrendo o impacto da retração
do mercado argentino, princi-
pal comprador dos carros bra-
sileiros.

Emprego
O número de pessoas traba-

lhando na indústria automotiva
registra retração de 1,8% em
maio na comparação com o ní-
vel de emprego do mesmo mês
de 2018. O último balanço apon-
ta para 130 mil pessoas empre-
gadas no setor, uma ligeira que-
da (0,2%) em relação a abril.
(Agencia Brasil)

O Índice de Preços ao Con-
sumidor – Classe 1 (IPC-C1),
que registra a variação da cesta
de compras de famílias com ren-
da até 2,5 salários mínimos, teve
inflação de 0,26% em maio des-
te ano. Segundo a Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV), a taxa é in-
ferior à observada em abril
(0,73%).

O IPC-C1 acumula taxas de
inflação de 2,79% no ano e de
5,5% em 12 meses, de acordo
com a FGV.

As taxas registradas pelo
IPC-C1 ficaram acima das ob-
servadas no Índice de Preços ao
Consumidor – Brasil (IPC-BR),
que mede a inflação para todas
as faixas de renda, e que ficou
em 0,22% em maio e em 4,99%

O Comitê de Monitoramen-
to do Setor Elétrico (CMSE)
disse  na quinta-feira (5) que vai
adotar medidas adicionais de
segurança para a operação do
Sistema Interligado Nacional
(SIN) durante a Copa América de
Futebol. O evento será realiza-
do no Brasil de 14 de junho a 7
de julho, com jogos marcados
para as cidades de Belo Horizon-
te, Porto Alegre, Rio de Janei-
ro, Salvador e São Paulo.

De acordo com nota divulga-
da pelo comitê, responsável
pelo acompanhamento do supri-
mento energético no país, as
medidas envolvem operação
“acima dos padrões técnicos exi-
gidos na operação do sistema, a
fim de garantir o suprimento ele-

Inflação para famílias
com renda mais baixa
fica em 0,26% em maio

em 12 meses.
De abril para maio, sete das

oito classes de despesa compo-
nentes do índice registraram
queda em suas taxas de varia-
ção: alimentação (de 0,76%
em abril para 0,26% em maio),
transportes (de 1,67% para
0,28%), saúde e cuidados pes-
soais (de 1,08% para 0,75%),
vestuário (de 0,71% para
0,13%), educação, leitura e
recreação (de 0,35% para
0,03%), despesas diversas (de
0,24% para 0,08%) e comuni-
cação (de 0,02% para 0,12%).

Por outro lado, o grupo ha-
bitação foi o único a apresentar
aumento da taxa de inflação na
passagem de abril (0,31%) para
maio (0,79%). (Agencia Brasil)

Comitê adotará medidas extras
de segurança energética na

Copa América
troenergético nos padrões de
continuidade e qualidade à soci-
edade”. 

As ações de controle da ope-
ração incluem restrição de inter-
venções programadas na rede e
um plano de comunicação para
o caso de eventuais quedas de
energia. Também haverá segu-
rança adicional na geração,
transmissão e distribuição de
energia nessas regiões. Se-
gundo o Ministério de Minas
e Energia (MME), serão di-
vulgados boletins informati-
vos emitidos pelo Operador
Nacional do Sistema (ONS)
duas horas após os jogos do
Brasil e também na disputa do
3º lugar e na final da competi-
ção. (Agencia Brasil)

Vendas para o Dia dos Namorados
têm expectativa de alta de 1,9%

A expectativa do comércio
para as vendas relacionadas ao
Dia dos Namorados, comemo-
rado no Brasil no dia 12 de ju-
nho, é de alta de 1,9%, na com-
paração com o ano passado. Se-
gundo pesquisa divulgada  na
quinta-feira (6) pela Confedera-
ção Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC), este é o terceiro ano se-
guido de melhora nas vendas,
após dois anos de recessão eco-
nômica em que a data apresen-
tou perdas.

Em 2015, o comércio teve
perda de 1,1% e em 2016 a re-
dução nas vendas foi ainda mai-
or, chegando a 4,9%. Em 2017 a
recuperação do comércio no Dia

dos Namorados foi de 2,5% e
em 2018 subiu 1,5%. Segundo a
CNC, a data é a sexta mais im-
portante para o calendário vare-
jista do país. O valor movimen-
tado deve chegar a R$1,64 bilhão
este ano.

Vestuário e acessórios
O principal segmento do co-

mércio relacionado ao Dia dos
Namorados é o de vestuário e
acessórios, que tem expectativa de
subir 3,1% na comparação com
2018, chegando ao valor de R$
611 milhões, o que corresponde
a 37,4% do total esperado.

Em segundo lugar ficam os
hiper e supermercados, com ex-
pectativa de movimentar

R$553,1 milhões, 1,8% a mais
do que no ano passado. Em se-
guida estão os artigos de uso
pessoal e doméstico, que es-
peram vender 2,2% a mais,
com faturamento de R$243,4
milhões.

De acordo com a CNC, al-
guns ramos estão oferecendo os
produtos com preços menores
do que no mesmo período do
ano passado, como o de roupas
femininas (-3,0%), tênis (-
2,6%), artigos de maquiagem (-
2,6%) e bolsas (-2,4%). Já o ser-
viço de excursões está 16,4%
mais caros do que em 2018.

Por outro lado, a entidade
ressalta que as condições de cré-
dito para pessoa física estão pio-

res, com a alta dos juros, o que pode
ser um dificultador das vendas.

“De fato, segundo levanta-
mento mensal do Banco Central,
a taxa média de juros nas opera-
ções de crédito destinadas às
pessoas físicas, que havia encer-
rado o ano passado no patamar
mais baixo (48,9% ao ano), des-
de setembro de 2014 (+48,3%
a.a.) vem apresentando clara ten-
dência de alta, atingindo atual-
mente 53,6%. Com isso, a pres-
tação média simulada de em-
préstimos e financiamentos
cresceu 5,0% desde dezembro
do ano passado, dificultando,
portanto, a ampliação do consu-
mo a prazo”, diz nota da CNC.
(Agencia Brasil)

Japão doa US$ 3,6 milhões para
ONU atender venezuelanos no Brasil
O governo do Japão vai finan-

ciar quatro agências da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU)
para atender cidadãos venezuela-
nos que tenham pedido residência
no Brasil ou estejam refugiados.

No total, serão doados US$
3,6 bilhões para Agência da
ONU para Refugiados (Acnur),

Agência das Nações Unidas para
Migrações (OIM), Organização
Pan-Americana da Saúde/Orga-
nização Mundial da Saúde (Opas/
OMS) e Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef).

Conforme termo assinado
em Brasília na quinta-feira (6)
pelo embaixador do Japão no

Brasil, Akira Yamada, e pelo co-
ordenador residente das Nações
Unidas no país, Niky Fabiancic,
os recursos serão usados para
“registro e documentação dos
imigrantes, assistência nas co-
munidades de acolhida, apoio
psicossocial, serviços de saúde
e proteção de crianças em Ro-

raima, Amazonas e Pará”.
De acordo com controle da

Polícia Federal, em 28 meses
(de janeiro de 2017 a abril de
2019), o Brasil recebeu cerca de
100 mil pedidos de refúgio de
venezuelanos e 70 mil solicita-
ções de residência temporária.
(Agencia Brasil)

fale  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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Em 2018, a UE importou US$ 180 bilhões e exportou US$
168 bilhões em produtos agrícolas, enquanto o Brasil exportou
US$ 85 bilhões e importou US$ 11 bilhões. O Brasil é o segun-
do maior fornecedor de produtos agrícolas para o mercado euro-
peu. Em 2018, dos US$ 43 bilhões exportados para a UE, 14%
são produtos agrícolas. Os países-membros do Mercosul, totali-
zam uma população de 206 milhões de habitantes e um PIB de
1,1 trilhão de dólares. A União Européia, é o segundo maior blo-
co econômico do mundo em termos de PIB, com uma população
de 374 milhões de pessoas. Este acordo, que há 20 anos está na
‘fila’ esperando deve sim sair com vantagens para ambas as par-
tes.

- Por hoje é só pessoal. Boa semana, forte abraço e, até a
próxima com cidade inteligente.

Então olhei para os céus e vi a cidade...
- Quero saber apresenta:
“ ... o jornal Valor Econômico, publicou que o comissário de

Agricultura da União Europeia (UE), Phil Hogan, mostrou-se,
pela primeira vez, otimista sobre a proximidade de uma conclu-
são do acordo de livre comércio com o Mercosul, depois de um
encontro com ministros agrícolas europeus na Romênia. Hogan,
que até então parecia cético sobre as negociações, afirmou desta
vez que o Mercosul fez “concessões substanciais pela primeira
vez” para a União Europeia. De acordo com ele, há agora possi-
bilidade de um encontro de ministros dos dois blocos para con-
cluir as negociações. Existe interesse em Brasília e em Buenos
Aires na conclusão do acordo com a União Europeia. UE e Mer-
cosul negociam atualmente o maior acordo comercial no mun-
do...”

* O Acordo Mercosul - União Européia deve acontecer?
* Por que demora tanto tempo para acontecer?
* As coisas andam assim tão devagar? por que?

Em votação simbólica, o ple-
nário do Senado aprovou, na
manhã de quinta-feira (6), o novo
Marco Legal para o Saneamen-
to Básico no Brasil. O PL
3.261/2019 foi apresentado na
última segunda-feira (3) pelo
senador Tasso Jereissati (PSDB-
CE), para substituir a Medida
Provisória (MP) 868/2018, so-
bre o mesmo assunto, que, no
mesmo dia perdeu a validade an-
tes de ser votada na Câmara. A
matéria agora segue para análi-
se dos deputados.

O texto dá sinal verde para a
exploração privada dos serviços
de saneamento. A Agência Naci-
onal de Águas (ANA) terá a res-
ponsabilidade de estabelecer
normas de referência para o se-
tor. Além de “buscar a universa-
lização e a modicidade tarifá-
ria”, as regras devem “estimular
a livre concorrência, a competi-

tividade, a eficiência e a “susten-
tabilidade econômica na presta-
ção dos serviços”.

Ainda segundo o projeto, a
prestação do serviço por empre-
sas privadas depende de contra-
tos de concessão. Entre outros
pontos, o texto proíbe a celebra-
ção de contratos de programas,
convênios, termos de parceria
ou outros instrumentos consi-
derados de natureza precária.
Mas assegura a execução daque-
les que estejam em vigor na data
de sanção da lei. Caso a empresa
estatal de saneamento seja priva-
tizada, os contratos em andamen-
to podem ser substituídos por
concessões. A proposta também
acaba com o direito de preferên-
cia das companhias estaduais

Municípios
Para tentar resolver uma das

críticas à proposta original, a de

que municípios pequenos, pou-
co atrativos economicamente,
ficariam esquecidos, outro pon-
to inserido no texto trata da per-
missão para formação de blocos.
Nesse caso, uma empresa pode-
rá prestar serviço a um bloco de
municípios.

Inicialmente a proposta obri-
gava municípios a licitarem a
concessão dos serviços de água
e esgoto ao fim do contrato, mas
no plenário foi aprovado que “é
facultado a qualquer interessado
propor ao prestador dos servi-
ços, a qualquer tempo, projeto
de parceria com vistas à univer-
salização dos serviços”.

Senadores
“Eu gostaria apenas de fazer

a minha manifestação para de-
monstrar minha satisfação na vo-
tação desta matéria tão importan-
te para o país. Se nós tivéssemos

que fazer 80% de todo o sanea-
mento no Brasil, nós gostaríamos
mais de R$ 600 bilhões, 80% de
toda a coleta e tratamento de es-
goto. E infelizmente nós não te-
mos esses recursos”, afirmou a
senadora Kátia Abreu (PDT-TO).

O líder do Podemos, sena-
dor Álvaro Dias (PR), também
comemorou a aprovação do tex-
to. “Se estimulamos a competên-
cia entre empresa pública e em-
presa privada, certamente ambas
terão que ser mais eficientes, e a
empresa pública terá certamente
o papel referência de estabelecer
parâmetros para que as tarifas se-
jam adotadas com equilíbrio e
com justiça, sem a sobrevalência,
sem a supremacia do interesse le-
gítimo pelo lucro, que é obviamen-
te um objetivo maior de quem
empreende, de quem investe, é o
objetivo maior no capitalismo”,
disse. (Agencia Brasil)

Brasil se inspira no Uruguai para
adotar políticas para idosos

Deputadas brasileiras viaja-
ram para o Uruguai, o país mais
envelhecido da América Latina,
para conhecer iniciativas e po-
líticas públicas de atenção às
pessoas idosas.  Lídice da
Mata (PSB), presidente da
Comissão de Defesa dos Di-
reitos da Pessoa Idosa, está em
Montevidéu, acompanhada das
deputadas Leandre (PV) e Tere-
za Nelma (PSDB).

As parlamentares cumprem
uma agenda de compromissos e
reuniões com autoridades e ins-
tituições especializadas em cui-
dados de idosos, desde quarta-
feira (5) até esta sexta-feira (7).

“A iniciativa da viagem se deu
na Comissão (de Defesa dos
Direitos da Pessoa Idosa) pela
necessidade que tínhamos de
conhecer e poder aprofundar a
nossa política de cuidados com
o idoso em nosso país. Temos
informações de que, no Uru-
guai, há uma política sendo
desenvolvida com este objeti-
vo. Como nós pretendemos
fazer um seminário internaci-
onal ainda este ano, para de-
bater a questão na Câmara dos
Deputados, viemos até o Uru-
guai para conhecer a sua ex-
periência”, afirmou Lídice da
Mata à Agência Brasil.

Para a deputada Leandre, o
modelo que o Uruguai adota nos
cuidados com a população mais
velha, pode servir de inspiração
para o Brasil. “O que nos cha-
mou atenção, aqui no Uruguai, é
que é uma política instituída por
lei, então ela tem continuidade.
É um modelo que eu acredito
que a gente pode ter como refe-
rência, talvez não em sua totali-

dade, mas muitas coisas dá para
aproveitar e adaptar”.

Leandre ressaltou a relevân-
cia da política dos cuidadores
cadastrados, existente no Uru-
guai. No país, os cuidadores de
idosos recebem formação do
Estado, em cursos realizados
nas universidades, e integram um
cadastro nacional.

A brasileira Teresa Cunha, 63
anos, é jornalista aposentada e
cuidadora de idosos. Ela afir-
mou que a criação de um cadas-
tro de profissionais vinculados
ao Estado seria uma iniciativa
interessante.

“Tendo um cadastro ficaria
mais fácil de conseguir que ido-
sos carentes fossem atendidos
por profissionais capacitados
para entender suas necessidades.
É importante que algumas regras
tenham que ser cumpridas, que
a pessoa tenha pelo menos ensi-
no fundamental completo, saiba
ler, escrever, e que passe pelas
disciplinas de cuidados básicos
da pessoa acamada. Saber como
ler uma receita médica, ligar para
um familiar, ajudar a usar uma
comadre, trocar fralda, dar banho
em cima da cama, são cuidados
mínimos”, afirma.

Lídice da Mata ressaltou que
no Uruguai há uma política cla-
ra de formação de cuidadores.
“Essa política é feita pela uni-
versidade, mesmo não sendo
uma graduação, e é fiscalizada e
preparada pela universidade. No
Brasil, há formações diferentes,
sem um currículo básico e sem
centralidade”.

Para Leandre, o cadastro ser-
viria também como fonte de
emprego e renda. “A partir do

momento que eu faço uma trans-
ferência de renda como essa, eu
oportunizo, inclusive, vagas de
emprego. Hoje, temos 13 mi-
lhões de desempregados. Mui-
tas dessas pessoas poderiam as-
sistir aqueles que precisam”.

Cuidador de idosos
No mês passado, dia 21 de

maio, o plenário do Senado
aprovou o projeto de lei que re-
gulamenta a profissão de cuida-
dor de idosos, crianças e pesso-
as com deficiência ou doenças
raras. O projeto agora vai para
sanção presidencial.

Para a deputada Tereza Nel-
ma, o que falta no Brasil é um
programa voltado para essa po-
pulação. “O Estado não assume
esse papel (de cuidados com o
idoso). No Brasil, o idoso ainda
é visto como o aposentado, a
pessoa que está ali para cuidar
dos netos”, defende a deputada,
que relembra que 13% da popu-
lação brasileira é de idosos, um
total de 28 milhões de pessoas.
“Não é mais um país de estudan-
tes, é sim um país de pessoas
idosas”, afirma.

Complexo de Peter Pan
“Em diversas culturas, o ido-

so tem um papel social. No Bra-
sil, provavelmente porque duran-
te muitos anos tivemos uma po-
pulação majoritariamente jo-
vem, uma população de milhões,
nós criamos um complexo de
Peter Pan. O complexo de que
seríamos jovens a vida inteira.
Agora, enfrentamos esse novo
desafio, de uma população ido-
sa, que não tem a cultura do res-
peito, da proteção dos seus ido-

sos. Em uma tribo indígena bra-
sileira, ou de qualquer outro can-
to do mundo, os idosos têm o
seu papel, em geral são os sábi-
os da tribo. A nossa população,
com as dimensões do cresci-
mento capitalista no mundo, vê
o idoso como um peso”, afir-
mou Lídice da Mata.

Leandre disse que é um pro-
blema cultural. “No Brasil, a pes-
soa idosa é relacionada a tudo o
que é velho, sem serventia. Esse
é o principal problema. A ideia
de viver muitos anos agrada a
todo mundo, mas a ideia de fi-
car velho não agrada a ninguém.
As políticas públicas andam em
passos lentos e a sociedade
parece ignorar completamen-
te o assunto. Na medida em
que a pessoa vai perdendo suas
capacidades funcionais, sua
autonomia, ela começa a ficar
invisível. Aí a gente precisa do
papel do Estado pois a família
não dá conta”.

A cuidadora Teresa concor-
da. “Falta uma cultura de educa-
ção e respeito pelos idosos. Nas
filas dos supermercados, nos
ônibus, eu sou uma exceção,
pois exijo meus direitos (aten-
dimento prioritário e assentos
preferenciais). Mas o que vejo,
nos ônibus, é que os velhos fi-
cam em pé e os jovens ficam
sentados, usando o celular, e não
cedem lugar”.

Segundo a ONU, em 2050 o
número de pessoas com 60 anos
ou mais vivendo na América La-
tina e Caribe deve chegar a 200
milhões, o que representa 26%
da população. Atualmente, são
73,5 milhões de idosos na re-
gião. (Agencia Brasil)

Depois de reunir a imprensa
para fazer uma balanço da trami-
tação da reforma da Previdência
na comissão especial da Câma-
ra, o presidente do colegiado,
deputado Marcelo Ramos (PL-
AM), disse na quinta-feira (6)
que a data de votação da propos-
ta dependerá do ambiente polí-
tico e do nível de acordo que for
obtido para o texto.

“Não adianta ter o relatório
pronto na comissão sem ter a
perspectiva de alcançar os 308
votos no plenário. Então o tem-
po de agora depende do tempo
da política. O nosso esforço é
permanente, mas ele tem suas
limitações, que são inerentes às
funções administrativas. Eu
sempre disse que é minha fun-
ção preparar a matéria para vo-
tar. Não é minha função conse-
guir os votos necessários para
aprovação da matéria. Essa fun-
ção é da liderança do governo,
da articulação do governo e dos
líderes partidários”, disse.

Sem a presença do relator da
reforma, deputado Samuel Mo-
reira (PSDB-SP), na entrevista,
Ramos não quis confirmar a
apresentação do relatório para a
próxima terça-feira (11), muito
menos adiantar pontos do texto.
O presidente da comissão
especial limitou-se a informar
prazos regimentais de tramita-
ção do texto.

Segundo ele, apresentado o
relatório, há um prazo de 24 ho-
ras para ser lido na comissão.
Feita a leitura do documento, é
concedido pedido de vistas de
duas sessões. O prazo é para que
os parlamentares tenham mais
tempo para analisar o texto. A
partir daí é iniciado o processo
de debate. Se houver um bom
nível de acordo, explicou, a vo-
tação tende a ser mais rápida
porque é possível diminuir o
número de deputados inscritos
para discutir a matéria e também
de destaques ao texto.

Segundo semestre
Sobre se a votação no plená-

rio da Casa deve ficar só para o

Não adianta ter relatório se
não tem votos, diz presidente

de comissão
segundo semestre, Ramos disse
que tudo dependerá da articula-
ção de quem quer adiar e de
quem tem pressa na matéria.
Apesar de ser de primeiro man-
dato, ele admitiu que a tradição
de quórum esvaziado na Casa
por conta dos festejos juninos
este mês, pode prejudicar o an-
damento da proposta.

O deputado avaliou ainda que
a proposta não tem os 308 vo-
tos necessários para ser aprova-
da no plenário da Casa, mas que
o texto construído pelos depu-
tados deve ter mais força. “Eu
acho que ainda não chega [a 308
votos], mas não dá para especu-
lar em cima da proposta do go-
verno. Ouso dizer que a propos-
ta do governo não tem 100 vo-
tos, agora tenho certeza que o
relatório do deputado Samuel
ampliará muito o apoiamento à
proposta de reforma da Previ-
dência”, disse.

Governadores
Marcelo Ramos não escon-

deu o clima tenso e o impasse
em torno da inclusão de estados
e municípios na reforma, ao de-
clarar que os governadores po-
dem ajudar bastante. “Se eles
calçarem as sandálias da humil-
dade, vierem à Câmara dos De-
putados, reconhecerem que não
tiveram coragem de fazer suas
reformas e pedirem aos deputa-
dos que ajudem fazendo o traba-
lho que eles não tiveram cora-
gem de fazer”, afirmou.

Pessoalmente contra a in-
clusão que, segundo ele, é o pen-
samento hoje dominante na
Casa, o deputado acrescentou
que a pressão feita pelos gover-
nadores só atrapalha e aumenta
a resistência de parlamentares a
incluir estados e municípios no
texto. Apesar disso, em relação
ao argumento de pequenos mu-
nicípios que não tem recursos
nem para contratar um estudo para
analisar suas situações, Marcelo
Ramos reconheceu que, com
esse argumento, os prefeitos tem
mais chances de sensibilizar os
deputados. (Agencia Brasil)

Ministério alerta beneficiários
do BPC para prazo de inscrição

Quem recebe o Benefício de
Prestação Continuada (BPC) e
ainda não realizou sua inscrição
no Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Fede-
ral pode ter o pagamento do be-
nefício suspenso a partir de ju-
nho. De acordo com o Ministé-
rio da Cidadania, cerca de 1,1
milhão de beneficiários não ha-
viam apresentado os dados ao
Cadastro Único (CadÚnico). O
número representa 23,7% do
total de pessoas que recebem o
BPC. O registro é obrigatório e
a falta dele acarreta na suspen-
são do pagamento.

O BPC assegura o pagamen-
to de um salário mínimo mensal
para pessoas com deficiência e
idosos com 65 anos ou mais de
idade, que comprovem baixa ren-
da. Atualmente, cerca de 4,6 mi-
lhões de beneficiários, entre ido-
sos e pessoas com deficiência,
recebem o BPC.

De acordo com a assessoria
do ministério, quem ainda não
realizou o cadastramento rece-
berá uma carta de notificação do

Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS). “O comunicado
informa a pendência de inscri-
ção no Cadastro e quais medi-
das precisam ser tomadas para
manter o benefício ativo. Neste
primeiro lote, os nascidos em
janeiro estão sendo avisados du-
rante o mês de abril, com blo-
queio agendado para junho e sus-
pensão em julho”, informou a
assessoria.

Se até o fim de junho, com o
benefício já bloqueado, os bene-
ficiários não realizarem o cadas-
tro, o BPC será suspenso no mês
seguinte. Já quem nasceu em fe-
vereiro, recebeu a notificação
em maio. A previsão é de que o
bloqueio do BPC ocorra em ju-
lho e a suspensão em agosto. Os
últimos a terem o benefício sus-
penso, nascido em dezembro,
devem receber a notificação do
INSS em março, e ter o bloqueio
efetivado em abril e a suspensão,
em junho.

Inscrição
Para se inscrever no CadÚ-

nico os beneficiários do BPC
devem procurar um Centro de
Referência de Assistência
Social (Cras) ou a Secretaria
de Assistência Social do mu-
nicípio  com documentos
como CPF, identidade e com-
provante de residência. A ins-
crição também pode ser feita
pelo responsável familiar,
desde que leve os documen-
tos de todas as pessoas que
moram com ele.

Além de manter o paga-
mento do benefício, quem
recebe o BPC pode ter aces-
so a outras políticas sociais,
como a Carteira do Idoso,
que garante à pessoa idosa
acesso a passagens interesta-
duais no transporte rodoviá-
rio, gratuitas ou com des-
conto de, no mínimo, 50%.

Também é possível aces-
sar a Identidade Jovem (ID
Jovem), voltada para jovens
de 15 a 29 anos, que possi-
bilita acesso aos benefícios
de meia-entrada em eventos
artístico-culturais e esporti-

vos e também a vagas gratui-
tas ou com desconto no sis-
tema de transporte coletivo
interestadual; além de isen-
ções de taxa para o Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) e para concursos pú-
blicos.

Tem direito ao BPC bra-
sileiros com renda familiar
per capita inferior a um quar-
to do salário mínimo. O be-
nefício é pago para a pessoa
idosa, com idade de 65 anos
ou mais e para pessoa com
deficiência, de qualquer ida-
de, de natureza física, men-
tal, intelectual ou sensorial.
O BPC não pode ser acumu-
lado com outro benefício no
âmbito da Seguridade Social,
como, por exemplo, o segu-
ro desemprego, a aposenta-
doria e a pensão, ou de outro
regime, exceto com benefí-
cios da assistência médica,
pensões especiais de nature-
za indenizatória e a remune-
ração advinda de contrato de
aprendizagem. (Agencia Brasil)



EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0003055-54.2018.8.26.0704. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional XV – Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a).
Mônica de Cássia Thomaz Perez Reis Lobo, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SUNG JUN
MIN, Brasileiro, Diretor, CPF 233.350.888-40, por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, proposta por Sistema Integrado de
Educação e Cultura Ltda. S/C SINEC, na qual foi
efetuado o bloqueio da quantia de R$ 696,27, via
BACENJUD, em conta de sua titularidade.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL,
para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, que
fluirá após do decurso do prazo do presente edital,
comprove a impenhorabilidade da referida quantia
(art. 854, § 3º, do CPC), após o que, sem manifestação,
referida quantia será levantado pelo credor. 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 maio de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1027700-37.2014.8.26.0100-O(A) 
MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Renata Pinto Lima Zanet-
ta,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) Victor Elias Nigri, Linda Nigri,Oliveiro de Paulo,Dalva Maria de Paulo e s/m José de Paula, 
João Caldeira e s/m Maria da Nóbrega Graça Caldeira,Enzo Giacomini e s/m Vera Giacomini e ELIAS VICTOR NIGRI,réus ausen-
tes,incertos, desconhecidos,eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que GERALDO XAVIER SOARES e 
NADIR ROSA SOARES ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel situado na Rua Diogo 
Arias,104,antiga Rua Vinte e Um,e correspondente ao lote nº 27 da quadra nº31,do JARDIM MIRIAM,Jabaquara,nesta Capital,ale-
gando 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. 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.   [06,07] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1072809- 
74.2014.8.26.0100-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) João Fernandes, Jonatas Valim Lima, Giovana Valim, Augusta 
Maria de Jesus, José Maria Lambert, Sebastião Mangia, Imobiliária Construtora e Comercial Vialle Ltda, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Lucia Gimenes de Oliveira e Aparecido 
Inácio de Oliveira ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Onetacas, 
também denominada Rua simão Campos, nº 03, Jardim Paquetá, Pirituba, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para se manifestarem no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias dessa publicação. 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.       [6,7] 

1ª Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros/SP. 1º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº
0005044-40.2018.8.26.0011. O Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional
de Pinheiros/SP, Faz Saber a Edney Tadeu Pompeo (CPF. 293.542.388-74) e Milene Carina Destro (CPF. 329.954.898-
09), que nos autos da ação Monitória, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Minoru Taniji Moriyama
(CPF. 116.824.038-74), em face de M.J.E. Nakombi Bar & Lanches Ltda, foi deferida a citação por edital, para que
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifestem-se sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
da empresa M.J.E. Nakombi Bar & Lanches Ltda (CNPJ. 10.974.019/0001-92), requerendo as provas cabíveis.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos
moldes do artigo 257, IV do NCPC. Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital, o qual será afixado
e publicado na forma da lei.                                                                                                  06 e 07 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001648-39.2016.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, na
forma da Lei, etc.  FAZ SABER a LUCIANE APARECIDA FONSECA, CPF 249.573.788-94, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, alegando em síntese que a
requerida é devedora da quantia de R$ 47.840,95 (11/2015), contraída através do contrato de crédito parcelado
�Giro Fácil�, implementado na conta corrente de sua titularidade. Encontrando-se a ré 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, a
ré 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. São Paulo, 14 de maio de 2019.                                   06 e 07 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023869-79.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Carina Bandeira Margarido
Paes Leme, na forma da Lei, etc. Faz saber a MARCO AURÉLIO ALVES MORALES 47210503803 (ME), sob o
nome fantasia ESTAÇÃO GASTRONÔMICA � SOLUÇÕES EM OPERAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO (CNPJ/MF sob
o nº 21.162.322/0001-07) que BRASVENDING COMERCIAL S/A lhe ajuizou uma ação de COBRANÇA -
PROCEDIMENTO COMUM, objetivando a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$43.592,63 (Agosto/
2017), a ser atualizada, consubstanciado nas notas fiscais de nº. 318699, 318702, 318704, 318711, 318730,
318734, 318743, 324331, 324358, 324360, 324364, 324368, 324400, 327080, 327088, 327090, 327092,
327468 e 327472. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital, para que, em 15 dias, a fluir os 20 dias
supra, conteste a ação. 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 maio de 2019. (06 e 07/06/19).

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1039651-28.2014.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito
da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Marcello do Amaral Perino, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a NILZI MENDEL LIMA, (RG/SP.13.339.680, CPF.038.885.228-38), e CÉLIA PEREIRA LIMA,
(RG/SP.11.676.370-X, CPF.163.433.888- 00), que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AICÁS lhes ajuizou ação de CO-
BRANÇA DESPESAS CONDOMINIAIS, objetivando a condenação das requeridas ao pagamento da quantia de
R$ 19.203,59 em Abril/2014, a ser atualizado na data do efetivo pagamento, referente aos débitos condominiais
do apartamento 82, integrante do Condomínio Autor, sito à Rua Asdrúbal do Nascimento, 98, Bela Vista, matricula
56.232, do 4º CRI/SP. Estando as requeridas em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para
que, no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, contestem a ação. Não sendo contestada a ação, as rés serão
consideradas revéis, caso em que será nomeado curador especial (artigo 257, IV, CPC). Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. (06 e 07/06/19).

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002933-79.2019.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA MARTINS DE CARVALHO,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VIVIANE HIRSZ, Brasileiro, Empresária, CPF nº 264.256.098-85, que por este
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Itaú Unibanco S/A. 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$ 70.994,31(Fevereiro/2019), 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 02 de abril de 2019.       06 e 07 / 06 / 2019.

1ª Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros/SP. 1º Ofício Cível. Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo
n° 1001325-33.2018.8.26.0011. O Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro
Regional de Pinheiros/SP, Faz Saber a Marco Paulo Mello de Sá (CPF. 117.815.128-09), que Banco Bradesco S/A lhe
ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 48.824,99 (outubro de 2018), representada pela Cédula
de Crédito Bancário Empréstimo - Cheque Especial/Crédito Especial PF nº 3472681. 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 converter-se em penhora o arresto procedido sobre as quantias bloqueadas judicialmente de
R$ 3.702,28, R$ 27,36, R$ 13,53, R$ 882,93 e R$ 169,31. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. 06 e 07 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1015203-68.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível,do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, 
etc.Faz saber a Arnaldo Vieira de Mello Junior CPF 074.562.498-73,Cleonice Guerra Leal CPF 115.809.988-60 e Tânia 
Maria Paez Gouveira CPF 076.371.938-29,que Condomínio EdifÍcio Mirante do Tatuapé ajuizou ação pauliana, objeti-
vando seja julgada procedente, anulando-se a partilha realizada no divórcio extrajudicial celebrado pelos réus Arnaldo e 
Tania, e, com isso a anulação do instrumento de compra e venda entabulado com a ré Cleonice Guerra Leal, retornando 
o imóvel ao Sr. Arnaldo, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Estando 
os réus em lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, contestem o feito, 
sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de novembro de 2018.                  [06,07] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0056596-
15.2011.8.26.0100 1354/11. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado
de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Ettore Patrevita, Vera Aparecida de
Souza Morgado ou Vera Aparecida Morgado Patrevita, Luiz de Moraes, Eva Marchal Moraes, Cicero Borges de Aquino,
Maria Nazaré de Aquino, Lino Ferreira Martins, João Batista de Siqueira Bueno, Marilete Silva Bueno, João Pedro Arantes
Marques, Aparecida Gabriela Arantes Marques, Edson Tadeu Nogueira, José Carlos Nogueira, Anna Lucia Morgado
Patrevita, Adriane Morgado Patrevita, Eduardo Ettore Morgado Patrevita, Filipe Ettore Quaresma Patrevita, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Carlos Alberto Camarão
Junior e Sandra de Melo Pessoa Camarão ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel
localizado na Rua Dário Costa Matos, 573, São Paulo - Cep.03805-090, 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.                                                                                                                                    06 e 07 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001931-58.2014.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) a Luana Elias (CPF. 254.212.178-84) e Viviane Cleide Demétrio (CPF. 149.169.378-99), que
Djalma Kutxfara lhes ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 5.048,95
(abril de 2014), decorrente do Contrato de Locação do imóvel situado na Rua Comendador Felício Lanzara, 66,
Frente, Jardim Jussara, São Paulo/SP. Estando as requeridas 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 presumirem-se como verdadeiros os
fatos alegados. Não sendo contestada a ação, as requeridas serão consideradas revéis, 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 12 de abril de 2019.                                                   06 e 07 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1003445-10.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO DE SOUZA PIMENTA, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BREAD E BUTTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 12.603.708/0001-16, que
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Companhia de Gás de São Paulo
COMGÁS, objetivando a quantia de R$ 40.699,20 (setembro de 2016), representada pelo Contrato de Fornecimento
de Gás Canalizado e Outras Avenças RI DIN 4994/11. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honoraria 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 edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  06 e 07 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004597-95.2015.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis
Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 11.225.076/
0001-31, MIRYAN KOBORI BELCK, CPF 022.765.888-45 e ANDREAS RICARDO BELCK, CPF 013.922.368-19, que
lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Itau S/A., objetivando a quantia
de R$ 6.806.200,35 (outubro de 2017), representada pela Cédula de Crédito Bancário Confissão de Divida Girocomp
sob o n° 30997 000000640211918. 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. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de abril de 2019.                                             06 e 07 / 06 / 2019.

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL I - SANTANA - 7ª VARA CÍVEL -
Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594 - 2º andar - sala 255 - CasaVerde -
CEP 02546-000 -  Fone:  (11)  3951-2525 -  São Pau lo-SP -  E-
mail:santana7cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Proces-
so nº 1012183-90.2017.8.26.0001. A MMª Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. ANA CAROLINA DELLA
LATTA CAMARGO BELMUDES,  na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GERALDO
ORLANDO VIEIRA , CPF/MF 668.159.083-72, que CARLOS ROBERTO LEMES
DE LUCENA lhe move ação MONITÓRIA para cobrança de R$1.480,66 (abr/17)
a ser atualizado e acrescido das cominações legais, débito este representado
por cheque não compensado e sem força executiva. Estando o réu em lugar
ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, PAGUE o DÉBITO ATUAL (isento de custas proces-
suais) ou OFEREÇA EMBARGOS, sob pena de constituir-se de pleno direito o
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados e
ficando cientede que não havendo manifestação lhe 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 13 de maio de 2019.

07  e  08/06

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados
de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 3ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.

A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de 
convocação, nos termos da Cláusula 12.3 do Termo de Securitização fi rmado em 27 de novembro de 2009, convoca 
os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 3ª Emissão da Emissora (“CRI”), a reunirem-
se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI, a se realizar, em primeira convocação, no dia 02 de julho de 2019, às 10 
horas e 30 minutos na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Min. Jesuíno 
Cardoso, nº 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-051 para deliberar sobre (i) autorizar o pagamento 
parcial da dívida declarada vencida antecipadamente (“Pagamento Parcial”), após o pagamento das Despesas do 
Patrimônio Separado incorridas e não pagas do efetivo Pagamento Parcial, nos termos da cláusula 13.1 do Termo de 
Securitização, com os recursos que serão indicados pela Emissora aos Titulares dos CRI na data da referida 
assembleia; (ii) aprovar a manutenção de Fundo Especial de Despesa conforme provisão de despesa que será 
apresentada pela Emissora aos Titulares dos CRI na ocasião de instalação da assembleia que deliberará sobre essa 
ordem do dia; (iii) determinar que, em momento oportuno, seja apresentado pelo patrono indicado na ata assembleia 
geral de Titulares de CRI realizada em 09/03/2017, a memória de cálculo que dará base à deliberação do item (i) retro, 
em sede judicial e/ou arbitral. Os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o 
instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na 
sede da Emissora com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, 
em benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação 
para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br. São Paulo, 06 de junho de 2019. GAIA SECURITIZADORA S.A.

MAC Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 07.758.457/0001-09 - NIRE 35.224.374.752

Extrato da Ata de Reunião de Sócios de 03.06.2019
Data, hora, local: 03.06.2019, 10hs, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.092, 17º andar, conjunto E-173, 
parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Moise Matalon, Secretário: Miguel 
Maia Mickelberg. Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 16.731.484,00, considerados exces-
sivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 16.731.484 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 
8.365.742 quotas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, e 8.365.742 quotas da 
sócia MAC Participações Ltda. passando o capital social de R$ 33.462.968,00 para R$ 16.731.484,00. 2. Autori-
zar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 03.06.2019. Só-
cios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações por  Miguel Maia Mickelberg, Paulo Eduar-
do Gonçalves e  MAC Participações Ltda. por Moise Matalon, David Ades.

BMPI Infra S.A.
CNPJIMF nº 24.416.909/0001-93 - NIRE nº 3530049818-6

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Data, hora e local: 29/04/2019, às 09h, na sede social da Companhia, situada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, Conjunto 
101, Bairro Itaim Bibi, em São Paulo/SP. Aviso aos acionistas e convocação: Dispensados nos termos do artigo 133, § 4º, da 
Lei 6.404/76. Presença: presentes todos os acionistas da Companhia. Mesa: Bruno Costa Carvalho de Sena e Alícia Maria Gross 
Figueiró, Presidente e Secretária, respectivamente. Ordem do dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 

de São Paulo e Jornal O DIA SP, ambos do dia 25/04/2019; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de 
dividendos; e (iii) Deliberações: Os acionistas aprovaram por unanimi-
dade: (i) os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2018, 

(ii)  que 
do lucro líquido de R$ 29.414.902,60, R$ 128.557,00 serão destinados para a reserva de legal, R$ 225.261,64 serão destinados a 
pagamento de dividendos, conforme detalhado no item (iii) a seguir, e R$ 29.061.083,96 serão destinados para a reserva de lucros; 
(iii)
das Ações Preferenciais Classe A e R$ 3.804.348,00 pagos a todos os acionistas da Companhia, de acordo com a respectiva parti-
cipação acionária na data da distribuição. Essa distribuição de dividendos foi realizada com R$ 5.991.873,85 do saldo da reserva 
de lucros de exercícios anteriores e R$ 225.261,64 com parte dos lucros do exercício; e (iv) Aprovada a lavratura da presente Ata 
sob a forma de Sumário. Encerramento
assinada pelos acionistas, Guilherme Moreira Teixeira, Carlos Moreira Teixeira, Beatriz Teixeira Siqueira, Helena Teixeira Rios, An-
drea Fátima Campello Coelho Couri, Alícia Maria Gross Figueiró, Bruno Costa Carvalho de Sena, ALMPS Participações Ltda. (neste 
ato representada  por seu sócio, Alexandre Abreu Lobato), ENMOL Participações Ltda. (neste ato representada por sua sócia Mônica 
Abreu Lobato) e HEFE Participações Ltda.  (neste ato representada por sua sócia Cláudia Abreu Lobato Ferreira e Souza) e será 

Sena - Acionista, Diretor e Presidente da AGO, Alícia Maria Gross Figueiró - Secretária da AGO. Visto do Advogado: Carlos Henrique 
Salge Recife - OAB/MG 63.470. JUCESP nº 284.210/19-5 em 24/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0010816-08.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rubens Lopes Ferreira (RG. 8.128.080), que a ação de Indenização por Acidente
Automobilístico, de Procedimento Comum, ajuizada por Locar-Útil Locações e Serviços Ltda, atual denominação de
Transkomby Locadora de Veículos Ltda, foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$
13.027,70 (setembro de 2017). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que
em 15 dias, a fluir dos 20 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. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 07 e 08 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0044333-04.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
FRANCISCO EDVAN DA COSTA  EPP., CNPJ 06.033.396/0001-50, com endereço à RUA SÃO NICOLAU, 18, IPIRANGA, São Paulo
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Thiago Álvares Têxteis, alegando em síntese que
o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo
judicial da quantia de R$ 10.947,61 (julho de 2018). Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital,
para que em 15 dias, a fluir dos 20 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. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                                                    07 e 08 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0078566-27.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea de Abreu e Braga, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) ALEXANDRE GOMES FEITOSA, CPF 136.272.498-01, KENNEDY FOGAÇA GUERREIRO DA SILVA, CPF
480.021.548-00, que nos autos da ação de Execução, ajuizada por Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A, (CNPJ.
61.186.888/0001-93), em face de Monte Carlo Bar e Restaurante Ltda EPP, foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para
que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifestem-se sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa Monte Carlo Bar e Restaurante Ltda EPP (CNPJ. 11.945.255/0001-43). Decorridos os prazos supra, no silêncio,
será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Estando
os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital, o qual será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de maio de 2019.                                                          07 e 08 / 06 / 2019.

1ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa/SP. 1º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo: 30 dias. Processo nº 1000093-
41.2017.8.26.0004. A Dra. Lucia Helena Bocchi Faibicher, MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional
IV Lapa/SP, Faz Saber a José Eduardo Guimarães Avila (CPF. 055.799.158-70) e José Guimarães Pires de Avila (CPF.
026.789.268-34), que Sociedade Beneficente São Camilo, entidade mantenedora do Hospital São Camilo - Pompéia
lhes ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 9.443,97 (novembro de
2016), decorrente dos Recibos Provisórios de Serviços n°s 197865 e 197179, oriundos da prestação de atendimento
médico/hospitalar. 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 presumirem-se 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. SP, 02/05/2019.                             07 e 08 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025226-02.2014.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a Marcelo Marques Pernas (CPF. 185.106.708-62), que Sociedade Beneficente São Camilo, entidade mantenedora do Hospital
São Camilo - Santana lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 10.437,85 (agosto
de 2014), decorrente do Recibo Provisório de Serviço n° 62066, oriundo da prestação de atendimento médico/hospitalar. Estando
o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 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, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de fevereiro de 2019.                                                                       07 e 08 / 06 / 2019.

PLAY ENTRETENIMENTO FUTEBOL CLUBE S.A. 
Companhia Fechada - CNPJ/MF nº 23.670.852/0001-91 - NIRE 35300484649

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA EM 18/04/2016
1. Data Hora e Local: 18/04/2016, 10h, na sede da Companhia, em SP/SP, na Rua Monsenhor Ariovaldo de Oliveira, 93, Vila Olímpia, 
CEP 04537-030. 2. Convocação e Presenças: Dispensada convocação em função da presença de acionistas representantes da 
totalidade do capital social da Sociedade, conforme assinaturas constantes do Livro de Presenças de Acionistas. Presente, ainda, 
em atendimento ao artigo 134, §1º, da Lei 6.404/76, o Sr. Rafael Andres Barajas Y Bustos, Diretor Presidente da Companhia. 3. Mesa: 
Presidente: Rafael Andres Barajas Y Bustos; Secretário: Kleber Ferreira da Silva. 4. Deliberações: Por unanimidade dos acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia presentes à assembleia, foram tomadas as seguintes deliberações: 
4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas 
presentes, de acordo com o previsto no artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei 6.404/76. 4.2. Em sede de AGO, aprovar, depois de examinados 
e discutidos, as contas da Administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2015. Tendo em vista a existência de prejuízo no exercício social encerrado em 31/12/2015, não haverá distribuição de dividendos 
aos acionistas. 4.3. Em sede de AGE, (i) ratificar a integralização pendente do capital social no valor de R$ 9.000,00 realizada em 
moeda corrente nacional pelos acionistas, conforme divisão constante do boletim de subscrição anexo à ata de Assembleia Geral 
de Constituição da Companhia  realizada em 5/10/2015; (ii) aprovar o aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão 
privada de 10 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal ao preço de emissão de R$ 200.000,00 cada ação, fixado nos 
termos do artigo 170, §1º, item I da Lei 6.404/76, totalizando R$ 2.000.000,00. O aumento de capital social ora deliberado será 
subscrito em sua integralidade pelo acionista Glaucocystis Construções, Incorporações e Participações S.A. e integralizado na forma 
constante do boletim de subscrição anexo à presente ata, com expressa renúncia ao direito de preferência pelos demais acionistas. 
Em razão do aumento de capital social ora deliberado, os acionistas decidem alterar a redação do caput do artigo 5º, conforme 
redação abaixo: “Artigo 5º - O capital social da Companhia totalmente subscrito é de R$ 2.010.000,00 (dois milhões e dez mil reais), 
integralizado é de R$ 1.510.000,00 (um milhão quinhentos e dez mil), dividido em 10.010 (dez mil e dez) ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal.” 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à 
lavratura da presente ata, que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada pelos acionistas representando a totalidade do capital 
social da Companhia. SP, 18/04/2016. Mesa: Rafael Andres Barrajas Y Bustos - Presidente da Assembleia e da Companhia; 
Kleber Ferreira da Silva - Secretário. JUCESP nº 366.389/16-6 em 16/08/16. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Moodcolor Comércio de Produtos para Colorimetria Ltda.
CNPJ nº 24.813.345/0001-22

Edital de Convocação – Reunião de Sócios – 2ª Convocação
A Moodcolor Comércio de Produtos para Colorimetria Ltda., com sede social na Avenida Padre Arlindo Vieira, nº 
500, apartamento 142, Vila Vermelha, São Paulo/SP, neste ato representada por suas administradoras, as Sras. Clélia Midori 
Borges Sasaki e Heloisa Prinholato Alves, no uso das atribuições que lhe conferem o contrato social da Sociedade, 
convoca todos os sócios, para a Reunião de Sócios que se realizará na sede social no dia 17/06/2019, em 1ª chamada às 10h, 
e em 2ª chamada às 10h30min, com a fi nalidade de deliberar sobre: i) a destituição da Sra. Patrícia Furquim Pinto de 
Oliveira Guizardi do cargo de administradora da Sociedade; ii) a exclusão da sócia Patrícia Furquim Pinto de Oli-
veira Guizardi, por justa causa, nos termos da cláusula 6ª do contrato social, iii) o ingresso com ação judicial para a apu-
ração dos danos causados à Sociedade pela Sócia Patrícia Furquim Pinto de Oliveira Guizardi; e iv) a alteração do 
contrato social da Sociedade para refl etir o tratado nos itens anteriores e a respectiva consolidação. Moodcolor Comér-
cio de Produtos para Colorimetria Ltda. Por Clélia Midori Borges Sasaki e Heloisa Prinholato Alves

VIGOR ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97 - NIRE 35.300.391.047

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da Vigor Alimentos S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realiza-
da no dia 1º de julho de 2019, em primeira convocação às 9h30m e em segunda às 10h00m, na sede social da Companhia, situada na Rua Joaquim 
Carlos, n° 396, 1º andar, Brás, CEP 03019-900, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) a incorporação da Lala Brasil Holding Ltda., 
sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 27.119.370/0001-07, com sede na Rua Joaquim Carlos, nº 396, Térreo, sala Lala Brasil, Brás, 
CEP 03019-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“incorporada”) pela Companhia; (ii) a ratificação da nomeação e a contratação da em-
presa Setape Serviços Técnicos de Avaliações do Patrimônio e Engenharia Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
44.157.543/0001-92, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Paes Leme, 524, 12° andar, conj. 121, Cep 05424-904 (“socie-
dade perita”) para preparar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da incorporada (“laudo”); (iii) a avaliação e aprovação do Protocolo e Justi-
ficação de Incorporação firmado pelas administrações da Companhia e da incorporada (“protocolo”); (iv) a aprovação do laudo da incorporada; 
(v) outras questões que sejam relevantes para a incorporação; e (vi) outros assuntos de interesse da Companhia. São Paulo, 5 de junho de 2019.

Antonio Suarez Lara - Presidente do Conselho de Administração - A Administração da Vigor Alimentos S.A.

BL1963 Investimentos e Participações S/A. - CNPJ: 24.907.109/0001-75
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 (Valores expressos em reais - R$)

Demonstração do Resultado Exercício 31/12/2018

Receita Líquida -

Custo das Vendas e Serviços -

Lucro Bruto -

Despesas gerais e administrativas (83.898)

Lucro Operacional Antes dos Efeitos Financeiros (83.898)

Demonstração do Resultado Exercício 31/12/2018
Receitas � nanceiras -
Despesas � nanceiras (1.278)
Receita de equivalencia patrimonial 8.885.292
Despesa de equivalencia patrimonial (8.638.687)
Lucro Operacional Antes do IR e da CS 161.430
IR e CS - correntes e diferidos -
Lucro Líquido do Exercício 161.430

Lilian Leonard
Diretora

João Antunes Alencar
Contador

CRC nº 1SP184.571/O-3 - C.P.F. 067.847.668-30
Reconhecemos a Exatidão da Presente Demonstração Encerrada em 31/12/2018 Conforme Documentação Apresentada.

Balanço Patrimonial 31/12/2018

Ativo/Circulante 2.619.417

Caixa e equivalentes de caixa 2.604.614

Outros creditos 9.000

Impostos a recuperar 5.803

Não Circulante 23.739.819

Investimentos 23.739.819

Total dos Ativos 26.359.236

Balanço Patrimonial 31/12/2018
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 92.935
Salários e encargos a pagar 91.168
Impostos e contribuições a recolher 1.767
Não Circulante 9.916.451
Outros Debitos - LP 9.916.451
Patrimônio Líquido 16.349.849
Capital social 20.000
Reservas de lucro 16.329.849
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 26.359.236

EDITAL DE CITAÇÃO � PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1102531-90.2013.8.26.0100. 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) Manoel de
Medeiros e s/m Gloria Aguiar de Medeiros, José Manoel Ventura, Farid Samaan e s/m Adriane Gisele Fonseca
Borssatto Samaan, Raquel de Jesus Ferreira e Maria José Ferreira de Freitas e s/m Aurélio de Jesus Freitas,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores,
que VALDEMAR DE JESUS VICENTE MARTINS e GUILHERMINA FERREIRA DA SILVA MARTINS ajuizou(ram)
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel situado na Avenida Nossa Senhora do
Loreto, 748 e 754, Vila Medeiros, 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. 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 17 de fevereiro de 2019.             (07 e 08/06)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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Bolsonaro diz que falta pouco para
acordo Mercosul-União Europeia

São Paulo, sexta-feira, 7 de junho de 2019 Nacional
Jornal O DIA SP

Página 5

O presidente Jair Bolsonaro
afirmou na quinta-feira (6), em Bu-
enos Aires, que “faltam pequenos
detalhes” para a conclusão de um
acordo comercial entre União Eu-
ropeia e o Mercosul. O presidente
brasileiro faz, nesta quinta-feira, sua
primeira visita oficial à Argentina,
onde se reuniu com o líder do país
vizinho, Maurício Macri, na Casa
Rosada, sede do Poder Executivo
local.

“Faltam pequenos detalhes.
É importante para os dois países.
Tá faltando a questão dos vi-

nhos, laticínios, algumas coisi-
nhas que o Paulo Guedes já en-
trou em campo e nós vamos re-
solver essa questão para as pró-
ximas semanas”, disse Bolsona-
ro a jornalistas, após se reunir
com Macri.

A União Europeia e o Merco-
sul (bloco econômico formado
por Brasil, Argentina, Uruguai,
Paraguai e Venezuela – que está
temporariamente suspensa) ne-
gociam um acordo de livre comér-
cio há 20 anos. A assinatura foi
adiada durante todo esse perío-

do em razão, principalmente, da
resistência de setores industriais
e agrícolas dos dois lados. A ex-
pectativa do governo brasileiro
é de que um desfecho para a ne-
gociação posse ser alcançado
ainda neste semestre.

Venezuela
Bolsonaro também voltou a

falar sobre a situação da Vene-
zuela, um dos temas tratados en-
tre ele e Maurício Macri durante
a reunião que tiveram. Os dois
presidentes não reconhecem o

governo de Nicolás Maduro e,
desde o início do ano, conside-
ram como líder legítimo do país o
autoproclamado presidente vene-
zuelano Juan Guaidó, que é o lí-
der da Assembleia Nacional do
país.

“É difícil você acabar com uma
ditadura. Lá, a gente espera que
haja uma rachadura na cúpula do
Exército venezuelano, caso con-
trário fica complicado trazer a nor-
malidade para a região”, disse o
presidente brasileiro.

Ainda segundo Bolsonaro,

está sendo acertada, durante o
encontro do G20 (grupo que reúne
os líderes das 20 nações mais ricas
do mundo) uma reunião entre o
presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, e os presidentes
dos quatro países da América do
Sul integram o G20 (Brasil, Argen-
tina, Chile e México). O encontro
ocorrerá nos dias 28 e 29 de ju-
nho, no Japão.

Previdência
Questionado sobre divergên-

cia entre parlamentares sobre a

inclusão de estados e municípi-
os na reforma da Previdência, Bol-
sonaro reconheceu que o tema
gera desgaste, mas defendeu que
mudança nas regras da aposenta-
doria alcance todos os entes fede-
rativos. “Tem desgaste a Previdên-
cia? Tem, mas todo mundo tem que
estar no mesmo barco. Acho que
eles [deputados] vão ceder e vai
ser como nós gostaríamos que fos-
se, realmente: uma reforma que
pegue todo mundo e com o voto
de todos os partidos”, disse.
(Agencia Brasil)

Publicada lei que trata de internação
involuntária de usuário de droga

A Lei nº 13.840, de 5 de junho
de 2019, que prevê, entre outras
medidas, a internação involuntá-
ria de dependente de drogas, está
publicada no Diário Oficial da
União da quinta-feira (6). Ela foi
sancionada  na quarta-feira (5)
pelo presidente da República, Jair
Bolsonaro, e dispõe sobre o Sis-
tema Nacional de Políticas Públi-
cas sobre Drogas e as condições
de atenção aos usuários ou de-

pendentes e para tratar do finan-
ciamento das políticas sobre dro-
gas.

No seu artigo 23-A, o texto
diz que o tratamento do usuário
ou dependente de drogas deve-
rá ser ordenado em uma rede de
atenção à saúde, com prioridade
para as modalidades de tratamen-
to ambulatorial, incluindo “ex-
cepcionalmente formas de inter-
nação em unidades de saúde e

hospitais gerais nos termos de
normas dispostas pela União e
articuladas com os serviços de
assistência social e em etapas”.

Entre essas etapas, está a que
trata da internação do dependen-
te, que somente deverá ser feita
em “unidades de saúde ou hos-
pitais gerais, dotados de equipes
multidisciplinares e deverá ser
obrigatoriamente autorizada por
médico devidamente registrado

no Conselho Regional de Medi-
cina (CRM) do estado onde se
localize o estabelecimento no
qual se dará a internação”.

De acordo com a lei, serão
considerados dois tipos de inter-
nação: voluntária e involuntária.
Na internação involuntária, o tex-
to diz que ela deve ser realizada
após a formalização da decisão
por “médico responsável e indi-
cada depois da avaliação sobre

o tipo de droga utilizada, o pa-
drão de uso e na hipótese com-
provada da impossibilidade de
utilização de outras alternativas
terapêuticas previstas na rede de
atenção à saúde”.

O documento indica que a
internação involuntária deverá
ocorrer no prazo de tempo neces-
sário à desintoxicação do paci-
ente, “no prazo máximo de 90
dias, tendo seu término determi-

nado pelo médico responsável;
e que a família ou o representan-
te legal poderá, a qualquer tem-
po, requerer ao médico a inter-
rupção do tratamento”.

A lei prevê também que todas as
internações e altas deverão ser infor-
madas, em, no máximo, de 72 horas,
ao Ministério Público, à Defensoria
Pública e a outros órgãos de fiscaliza-
ção, por meio de sistema informatiza-
do único”. (Agencia Brasil)
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RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
República Federativa do Brasil, a requerimento do ITAÚ UNIBANCO S/
A, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou interessar
possa que, CARLOS VENCESLAU SILVA ARAÚJO, administrador, RG
nº 1002182-SSP/DF, CPF nº 410.082.111-87, e sua mulher RAQUEL
MONTEIRO ARAÚJO, gerente, RG nº 1201307-SSP/DF, CPF nº
536.976.001-25, brasileiros, casados no regime da comunhão parcial
de bens na vigência da Lei nº 6.515/77, domiciliados nesta Capital,
residentes na Avenida dos Eucaliptos, nº 217, apartamento nº 111,
Moema, fica intimado a purgar a mora mediante o pagamento referente
a 08 (oito) prestações em atraso, vencidas de 24/09/2018 a 24/04/
2019, no valor de R$55.386,18 (cinquenta e cinco mil, trezentos e
oitenta e seis reais e dezoito centavos), e respectivos encargos
atualizado na data de hoje no valor de R$61.522,98 (sessenta e um mil,
quinhentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), que atualizado
até 20/08/2019, perfaz o valor de R$78.147,42 (setenta e oito mil,
cento e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), cuja planilha
com os valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo
financiamento foi concedido pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, para aquisição
do imóvel localizado na Avenida dos Eucaliptos, nº 217, esquina com
a Rua Inhambú, apartamento tipo nº 131, localizado no 13º pavimento
do Edifício Prince de Cheverny, na Saúde – 21° Subdistrito, objeto de
“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força
de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 12 na matrícula nº
124.524. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro
de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar,
Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro
do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste.
Ficam os devedores desde já advertidos de que, decorrido o prazo de
15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro,
certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento,
pelo fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação
da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário,
ITAÚ UNIBANCO S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97,
após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de acordo
com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 06
de junho de 2019. O Oficial. 07, 10 e 11/06

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDAF/SP - SINDICATO DOS AUDITORES-FISCAIS

TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
O Presidente do SINDAF/SP - Sindicato dos Auditores-Fiscais Tributários
do Município de São Paulo, Hélio Campos Freire, no uso de suas
atribuições e em conformidade com o art. 14 do Estatuto, RETIFICA o
edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária datado de
03/06/2019 e publicado no dia 04/06/2019, para reagendá-la para a ser
realizada, em primeira chamada, às 12 (doze) horas, do dia 10 (dez) de
junho de 2019, ou, em segunda chamada, às 12 (doze) horas e 30
(trinta) minutos, na sala Oscar no Hotel NOVOTEL Jaragua São Paulo,
localizado na Rua Martins Fontes, 71 – Bela Vista – São Paulo - SP,
observando-se a seguinte Ordem do Dia: 1- Apresentação de
planejamento acerca da execução dos quinquênios e esclarecimentos;
2- Informações sobre a pauta de demandas com a Administração:
GFF, VRT e Assistente Técnico Judicial; 3- Deliberações acerca dos
itens acima.São Paulo, 05 de junho de 2019. Hélio Campos Freire –
Presidente.
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2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VI � PENHA DE FRANÇA 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000590-49.2017.8.26.0006. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VI � Penha de França, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Sinval Ribeiro de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CARLOS SHIGUEOKA (RG 
1.450.269 e CPF/MF 184.984.698-72), que HELDER CURY RICCIARDI, lhe ajuizou uma AÇÃO DE 
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, R$ 215.001,21 (31/12/2016), valor esse 
abaixo do sugerido pela tabela de honorários da OAB/SP em razão do patrocínio no processo nº 
0083013-25.1999.8.26.0100 (583.00.1999.083013-3), distribuído em 19/07/1999 para a 26ª Vara Cível 
do Foro Central da Capital.  Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que em 15 (quinze) dias, a fluir após os 20 (vinte) dias supra, conteste o feito, sob pena 
de confissão e revelia, ficando advertido, nesta última hipótese, da nomeação de curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS.  Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 29 de abril de 2019.  

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000019-89.2015.8.26.0704
A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São
Paulo, Dra Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CLEONICE MARIA
AGUSTINHO LIMA, CPF 677.563.608-34, que Akzo Nobel Ltda, foi ajuizada uma Ação
de Adjudicação Compulsória, com Procedimento Sumário, convertida em Comum,
objetivando que a ré outorgue a requerente a Escritura Definitiva de Venda e Compra do
imóvel situado na Rua das Folhagens, nº 03, Recanto Verde, Cotia/SP, sob pena de
adjudicação compulsória. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO
por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
autora (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257
§ - IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de abril de 2019.        B 07 e 08/06

Data e horário: 11 de abril de 2019, às 10h00min. Local: Sede social da Companhia, na capital do estado de São Paulo, na 
Rua Gomes de Carvalho, 1510, 1º andar, conjunto 12, sala 07, Vila Olímpia, CEP 04547-005. Presença: Acionistas represen-
tando a totalidade do capital social, nos termos do art. 125 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 
das Sociedades por Ações”). Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos 
acionistas, em conformidade com o artigo 124, § 4º da Lei das Sociedades por Ações. Mesa: Mário de Queiroz Galvão, como 
Presidente; e Edison Martins, como Secretário. Ordem do dia: Deliberar sobre a alteração do objeto social da Companhia. 
Deliberações: Os acionistas resolveram, por unanimidade, e atendendo às necessidades atuais da Companhia: 1. Aprovar a 
exclusão das seguintes atividades do objeto social da Companhia: (i) execução de obras e serviços de engenharia elétrica, por 
conta própria ou de terceiros; (ii) manutenção e montagem industrial de plantas diversas, exceto óleo & gás; (iii) prestação de 
serviços de operação, implantação, manutenção, assistência técnica e todos e quaisquer outros serviços complementares, 
auxiliares, conexos e/ou correlatos relacionados à distribuição de gás natural e de combustíveis em geral; e (iv) armazenamen-
to de materiais de rede de gás de propriedade de terceiros; 1.1. Em decorrência da alteração no objeto social promovida acima, 
o artigo terceiro do estatuto social da companhia, passará a vigorar, na íntegra, com a seguinte redação: Artigo 3º. O objeto 
social da Companhia abrange: (a) execução de obras e serviços de engenharia civil, por conta própria ou de terceiros; (b) ex-
ploração da indústria da construção civil e construção pesada, incluindo, mas não se limitando, a obra e manutenção de Barra-

-
to de água, saneamento, drenagem e irrigação; (e) aluguel de equipamentos, comércio, representação de materiais para 
construção; (f) sinalização de vias em geral; (g) comercialização de substâncias minerais, em todo o território nacional; (h) ser-

sólidos; (j) serviços de elaboração de projetos para obras de construção civil e construção pesada, projeto, construção, execu-
ção, implantação e operação de aterros sanitários; (k) armazenamento de materiais de construção civil (l) importação e expor-
tação de materiais para construção, máquinas e equipamentos aplicáveis a qualquer das atividades relacionadas no presente 
objeto, bem como de suas peças e partes; (m) importação e exportação de serviços de engenharia civil em geral, em especial 
a execução de projetos e a construção e implantação de todo tipo de obra, por conta própria ou de terceiros; (n) participação 
em outras sociedades, comerciais, civis e concessionárias de serviços públicos, como sócia, acionistas ou cotista, bem como 
em consórcios que tenham por objeto quaisquer das atividades nos itens (a) a (m) acima. 2. 

Diretor Presidente: José Gilberto de 
Azevedo Branco Valentim, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 2.614.169 IFP/RJ, 

Diretor Corporativo: Edison Martins, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.732.139 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 887.807.088-20, com en-

2.1. 
As respectivas declarações de desimpedimento constam devidamente arquivadas na sede da Companhia, registradas no 
respectivo livro de Reuniões da Diretoria. 3. Considerando as alterações aprovadas acima, resolvem alterar e consolidar o 
estatuto social da Companhia, que passará vigorar, na íntegra, com a redação constante do Anexo I a esta ata. Encerramento 
e lavratura da ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, 
como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta 
Ata. Reaberta a sessão, esta Ata foi lida, conferida, aprovada e assinada pelo Secretário e pelo Presidente. Acionistas pre-
sentes: 

Mesa: Mário de Queiroz 
Galvão - Presidente, Edison Martins - Secretário. JUCESP nº 298.629/19-7 em 04/06/2019. Anexo I - Estatuto Social da 
Eneplan Engenharia S.A. - CNPJ/MF nº 31.689.171/0001-01 - NIRE: 35.300.522.583. Capítulo I - Da Denominação, Sede, 
Objeto e Duração da Companhia. Artigo 1º. A Companhia adotará a denominação de “Eneplan Engenharia S.A.”, subsidi-
ária integral, de capital fechado, que se regerá pelo disposto neste estatuto social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 
2º. A Companhia tem sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho nº. 1510, 01º andar, 

do exterior, por deliberação dos diretores, em reunião. Artigo 3º. O objeto social da Companhia abrange: (a) execução de obras 
e serviços de engenharia civil, por conta própria ou de terceiros; (b) exploração da indústria da construção civil e construção 
pesada, incluindo, mas não se limitando, a obra e manutenção de Barragens, Obras Portuárias, Aeroportuárias, Rodovias, 

(e) aluguel de equipamentos, comércio, representação de materiais para construção; (f) sinalização de vias em geral; (g) co-
mercialização de substâncias minerais, em todo o território nacional; (h) serviço de dragagem, transporte e navegação lacustre, 

obras de construção civil e construção pesada, projeto, construção, execução, implantação e operação de aterros sanitários; 
(k) armazenamento de materiais de construção civil (l) importação e exportação de materiais para construção, máquinas e 
equipamentos aplicáveis a qualquer das atividades relacionadas no presente objeto, bem como de suas peças e partes; 
(m) importação e exportação de serviços de engenharia civil em geral, em especial a execução de projetos e a construção e 
implantação de todo tipo de obra, por conta própria ou de terceiros; (n) participação em outras sociedades, comerciais, civis e 
concessionárias de serviços públicos, como sócia, acionistas ou cotista, bem como em consórcios que tenham por objeto 
quaisquer das atividades nos itens (a) a (m) acima. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II 
- Do Capital Social. Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 157.623.349,00 
(cento e cinquenta e sete milhões, seiscentos e vinte e três mil, trezentos e quarenta e nove reais), representado por 
157.623.349 (cento e cinquenta e sete milhões, seiscentos e vinte e três mil, trezentas e quarenta e nove) ações ordinárias, 
nominativas, todas sem valor nominal, com preço de emissão de R$1,00 (um real) cada. Parágrafo único: A cada ação ordi-
nária corresponderá um voto nas deliberações sociais. Capítulo III - Das Assembleias Gerais. Artigo 6º. Os acionistas reunir-
se-ão, na sede da Companhia, em Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias, convocadas na forma da lei e deliberarão 
acerca das matérias constantes da ordem do dia. As Assembleias Gerais Ordinárias serão realizadas nos 4 (quatro) meses 
seguintes ao término do ano social, e as Extraordinárias, sempre que houver necessidade. Das Assembleias far-se-á a respec-
tiva ata, devendo as deliberações serem aprovadas por maioria absoluta de votos dos presentes, exceto nos casos previstos 
na Lei das Sociedades por Ações e/ou neste estatuto social. Para que as Assembleias possam se instalar e validamente deli-
berar, é necessária a presença de acionistas que representem, no mínimo, a maioria do capital social. Parágrafo primeiro: 
Qualquer acionista poderá ser representado por procurador, sendo então considerado presente à reunião, nos termos da Lei 
das Sociedades por Ações. Parágrafo segundo: Os trabalhos das Assembleias serão dirigidos por uma mesa composta de um 
presidente e um secretário, a serem escolhidos pelos acionistas presentes. Parágrafo terceiro: As convocações para as As-
sembleias serão feitas na forma da lei, podendo ser dispensadas, desde que presentes acionistas representando a totalidade 
do capital social, em conformidade com o art. 124, § 4o, da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo quarto: Caberá à As-
sembleia deliberar, além das matérias previstas em lei, sobre a eventual abertura de capital da Companhia. Capítulo IV - Da 
Administração. Artigo 7º. A administração da Companhia competirá à Diretoria. Parágrafo primeiro: Os diretores serão in-
vestidos nos seus cargos na data da sua escolha, mediante a assinatura do termo de posse nos Livro de Atas da Diretoria e 
permanecerão nos seus cargos até a posse de seus sucessores. Parágrafo segundo: A remuneração global dos administra-
dores será estabelecida pela Assembleia que os eleger e será levada à conta de despesas gerais da Companhia. Artigo 8º. A 
Diretoria da Companhia será composta por até 03 (três) membros, sendo: 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Corpo-
rativo e 01 (um) Diretores de Operações. Parágrafo primeiro: Todos os diretores serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo 
pela Assembleia e poderão ser acionistas ou não da Companhia. Parágrafo segundo: O prazo de mandato dos Diretores é de 
03 (três) anos, facultada a reeleição uma ou mais vezes. O prazo de mandato dos Diretores se estende até a investidura dos 

ENEPLAN ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 31.689.171/0001-01 - NIRE: 35.300.522.583

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de Abril de 2019.

novos administradores eleitos. Parágrafo terceiro: Qualquer membro da Diretoria eleito fora da época em que os demais o 
Artigo 9º. A diretoria reunir-se-á 

sempre que necessário, mediante a convocação de qualquer de seus membros. Para que se possa instalar e validamente 
deliberar, é necessária a presença de pelo menos a maioria dos diretores em exercício. Parágrafo primeiro: A convocação 
far-se-á mediante aviso escrito com pelo menos 03 (três) dias de antecedência, dispensando-se esse prazo quando a Diretoria 
se reunir com a presença ou a representação da totalidade de seus membros. Parágrafo segundo: As deliberações da direto-
ria serão tomadas por maioria de votos dos presentes, sendo registradas em ata no livro próprio. Parágrafo terceiro: Qualquer 
diretor poderá ser representado por outro diretor, sendo então considerado presente à reunião. Artigo 10º. Compete à Diretoria 

tanto, dispondo ela, entre outros poderes, dos necessários para: (a) zelar pela observância da lei, deste Estatuto Social, de 
qualquer acordo de acionistas e pelo cumprimento das deliberações tomadas nas Assembleias Gerais e nas suas próprias 
reuniões; (b) administrar, gerir e superintender os negócios sociais, formulando e propondo aos acionistas o planejamento es-

comprar, vender, permutar, onerar ou por qualquer outra forma adquirir ou alienar bens móveis e imóveis para ou da Compa-
nhia, determinando os respectivos preços, termos e condições, respeitadas as respectivas atribuições da Assembleia Geral; (c) 
expedir regimentos internos, regulamentos e outras normas da mesma natureza no tocante à administração da Companhia; e 
(d) representar a Companhia, nos termos deste Estatuto Social. Parágrafo primeiro: São atribuições exclusivas do Diretor 
Presidente: (i) Garantir as melhores condições de rentabilidade para a Companhia, na prospecção, desenvolvimento, contra-
tação de obras e serviços; (ii) Conduzir a elaboração e implementação dos planos estratégicos e operacionais, em todas as 
áreas da Companhia, visando a assegurar o seu desenvolvimento, crescimento e continuidade; (iii) 
avaliar a viabilidade e fazer recomendações sobre novos investimentos ou desenvolvimento de novos negócios, visando garan-
tir um retorno adequado aos acionistas e resguardar a segurança dos ativos da Companhia; (iv) Conduzir os processos de 
mudanças na cultura da Companhia, visando conquistar o engajamento de todos os seus integrantes e garantir a consolidação 
de uma cultura organizacional orientada para a contínua busca da qualidade e de altos padrões de desempenho individual e 
coletivo; (v) (vi) Representar a 
Companhia perante seus clientes públicos e privados, em especial, mas não se limitando à assinatura de contratos e aditivos; 
(vii) Responsabilizar-se pela área de Qualidade, Saúde, Medicina e Segurança no Trabalho; (viii) Zelar pelo cumprimento do 
Código de Ética e Conduta do Grupo; (ix) Monitorar ações comerciais e apoiar as operações na construção de relações insti-
tucionais visando a perpetuidade das mesmas à médio e longo prazo; (x) Garantir a rentabilidade das operações atuais, asse-
gurando o cumprimento do Plano de Negócios, propondo ações para mitigar riscos, reduzindo custos e maximizando o valor 
do negócio; (xi) 
seus clientes, atentando para a manutenção do valor dos negócios com visão de médio e longo prazo; (xii) 

-
ção de metas; (xiii) Implantar sistemas de acompanhamento nas obras e operações, visando reduções e controles de custos, 
buscando alternativas para solução das questões operacionais; e (xiv) Formar sucessores, bem como, contribuir para o desen-

Parágrafo segundo: São atribuições exclusivas do Diretor Corporativo: (i) Dirigir as 
atividades das áreas de Controladoria, Tecnologia da Informação e Auditoria Interna, mediante planejamento e organização; (ii) 

(iii) Orientar e dirimir dúvidas necessárias ao bom andamento dos trabalhos 
sob sua responsabilidade; e (iv) 
manter contato com órgãos públicos em geral, bancos, dentre outras entidades, para resolução de assuntos inerentes a área 
corporativa. Parágrafo terceiro: São atribuições exclusivas do Diretor de Operações: (i) 
mercado, em função das particularidades dos segmentos sob sua responsabilidade, planejando, acompanhando, implementan-
do ações de desenvolvimento e controlando os resultados empresariais de sua Área; (ii) -
nal adequada ao plano estratégico de curto, médio e longo prazo; (iii) Representar a Companhia com relação à estruturação 

(iv) Garantir a execução das obras dentro dos padrões de 
qualidade, produtividade, prazos e custos estabelecidos na Companhia; (v) Dirigir e controlar os planos e projetos de engenha-
ria, garantindo que os processos de normatização, racionalização e avaliação de custos/benefícios dos programas e processos 
adotados pela empresa; (vi) Responsabilizar-se pela administração e pelos resultados das suas áreas de atuação; (vii) Asse-

da coordenação geral de todas as áreas da Companhia; (viii) Zelar pelo patrimônio e ativos da Companhia; (ix) Disseminar 
diretrizes estratégicas e cultura organizacional. Artigo 11. A representação da Companhia em juízo e fora dele, ativa ou passi-
vamente, perante terceiros, repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, perante autarquias, socie-
dades de economia mista e entidades paraestatais, compete a qualquer diretor, individualmente ou procurador com poderes 

Parágrafo único: Observado o disposto nos artigos 12 e 13 abaixo, todos os atos e documentos que importem em 
responsabilidade ou obrigação da Companhia, tais como escrituras de qualquer natureza, cheques, notas promissórias, letras 

obrigatoriamente assinados por: (a) 02 (dois) diretores em conjunto; ou (b) 01 (um) diretor em conjunto com um procurador; ou 
(c) Artigo 12. A representação da Compa-
nhia para a outorga de procurações será sempre por quaisquer 02 (dois) Diretores em conjunto, devendo o instrumento de 

validade limitado a, no máximo, 01 (um) ano. Parágrafo único: A outorga de cartas de preposição para a representação legal 
da Companhia em juízo poderá ser feita por quaisquer Diretor ou procurador, isoladamente. Artigo 13. Os poderes para (i) 
comprar, vender, hipotecar ou, por qualquer outro modo, alienar ou gravar bens imóveis e/ou outros bens do ativo imobilizado 
da companhia, (ii) contratar quaisquer empréstimos em nome da Companhia, (iii) prestar garantias de qualquer natureza em 

Companhia, e/ou (v) constituir consórcio, deverão ser exercidos por quaisquer 02 (dois) Diretores em conjunto. Artigo 14. São 
expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, atos de quaisquer dos acionistas, diretores, 
procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, 

Parágrafo único: Exclui-se da proibi-

Companhia e dentro dos interesses e conveniências sociais. Capítulo V - Do Exercício Social. Artigo 15. O exercício social 

mesmo, será levantado um balanço e preparada a conta de lucros e perdas. Artigo 16. Os lucros líquidos, anualmente obtidos, 
terão a aplicação que lhes for determinada em assembleia geral ordinária, garantida a todos os acionistas sua participação 
proporcional. Nenhum dos acionistas terá direito a qualquer parcela dos lucros até que seja adotada deliberação expressa 
sobre a sua aplicação. Parágrafo único: 
de juros sobre o capital próprio, de acordo com o artigo 9o da Lei nº 9.249/95, alterado pela Lei nº 9.430/96. Capítulo VI - Da 
Liquidação da Companhia. Artigo 17. Em caso de liquidação ou dissolução da Companhia, será liquidante a acionista Gal-
vão Participações S.A. - Em Recuperação Judicial ou quem esta indicar. Nessa hipótese os haveres da Companhia serão 
empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, rateado entre os acionistas em proporção ao número 
de ações que cada um possuir. Capítulo VII - Do Foro. Artigo 18. 
já eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privile-
giado que seja. 

Intalação: 23/04/2019, 14 horas, sede social. Presença: Totalidade do capital social. Convocação: Dispensada. Mesa: Marco 
Antônio Botter - Presidente; Rodrigo Botter Rios Pinto - Secretário. Deliberação: Aprovada, a manutenção dos Srs. Hans Voss 
Ferrero, boliviano, portador da Cédula de Identidade boliviana N° 5368688 SC, residente e domiciliado na Av. Cuarto Anillo, 

(“Sucursal”). Ato contínuo, os acionistas deliberaram, outorgar aos representantes da Sucursal os poderes abaixo, que poderão 
ser exercidos individualmente, mantidos os poderes outorgados na Ata de AGE de 02/01/2019: a) Administração: no tocante 

pagamento, parcerias, negócios, ativos, processos e outras atividades da Sucursal, com os mais amplos poderes para executar 

no Estatuto Social e/ou aqui previstas. b) Representação: os representantes poderão representar a Sucursal perante qualquer 

-
-

-

-
trículas e registros. c) Diligências: referente às diligências, os representantes poderão (i) representar a Sucursal perante o 

-

-

-

-
-

-
dimentos necessários perante quaisquer autoridades, para a exportação de bens, equipamentos ou mercadorias relacionados 

d) Transações Bancárias:
-

Ley de Servicios Financieros 

-
dendo resgatar ou solicitar os depósitos antecipadamente ou na data de vencimento, solicitar o parcelamento ou renovação, 

extratos de conta e extratos bancários; (ii) assinatura de contratos de serviços bancários; (iii) ativamente ou passivamente, 
leasing Lease Back

-

e) Assuntos Jurídicos:
-

ou mercantil, administrativa, administrativa social ou trabalhista, penal ou criminal, policial, municipal, tributária, especial, con-
-

-
dição declinatória, convocar, argumentar, replicar e duplicar, opor-se à antecedência prévia, peremptórios, dilatória, anômalos, 
incidentes, artigos, apresentar todos os tipos de provas, confrontar, nomear especialistas e depositários, árbitros, amigáveis e 

-

-
-

-
-

-

Telar Engenharia e Comércio S.A.
 Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de Abril de 2019

-

-

proteção constitucional, ação de proteção da privacidade, ação de inconstitucionalidade, ação de cumprimento, recursos de 

-
tituição e outras normas bolivianas, podendo interpor recursos administrativos e qualquer outra ação de defesa de direitos 
constitucionais; comparecer às audiências pessoalmente ou por meio de um advogado para apresentar argumentos legais, 

-

-
-

Aduaneiros, advogados, administradores e outras pessoas para o exercício de qualquer um dos poderes mencionados nesse 
instrumento e revogá-los quando apropriado. f) Tributário: no que se refere ao tributário, os representantes poderão (i) repre-

-
-

Departamentais; apresentar provas de defesa, anexar todos os tipos de provas, apresentar relatórios complementares de 
isenção, iniciar, apresentar, interpor recurso de retenção, apresentar relatório de esclarecimento ou complementação às Reso-

Nacional de Contribuintes Biométricos Digitais, Resgate de Valores Mobiliários, Aplicação de Emissão de Títulos, Faturamento 

-
-
-

-

de Contribuintes Digitais Biométricos (Registro Biométrico), alteração de endereço, e/ou qualquer outro Código necessário para 

poderes e iniciar recursos administrativos e recursos tributários, assinar com rubrica ou assinatura digital, apresentando todos 

-
-

-
-

-
tar ou designar um terceiro para a coleta de mercadoria apreendida. Neste sentido, poderá assinar de próprio punho ou por 

g) Licitações -
Turnkey Contract”, Contratação de Exceção e 

envelopes, bem como aceitar o “Buena Pro

alínea (d) supracitada, os representantes poderão praticar atos ou assinar documentos limitados ao valor de US$10.000,00 

-

Telar Engenharia e Comercio S.A., 

de pagamento de funcionários. A representação supracitada é outorgada com amplos poderes, que não devem ser considerados 

conferidos, nos ternos do artigo 811 do Código Civil Boliviano. Encerramento: Nada mais. Rodrigo Botter Rios Pinto - Secre-
tário. 

TGD TELEGLOBAL DIGITAL S/A
CNPJ Nº 04.710.973/0001-75 - NIRE 35300198581

Convocação para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em 10 de Junho de 2019
A TGD TELEGLOBAL DIGITAL S/A, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representa-
da por seu Presidente Sr. Eduardo Augusto Roque CONVOCA pela presente, todos os acionis-
tas, para Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no endereço comercial da Compa-
nhia, nesta cidade, na Rua Haddock Lobo, 347, 5º andar, conjunto 51, Cerqueira César, São
Paulo, SP, CEP 01414-001, às 10:00 horas, do dia 10 de junho de 2019, com a seguinte ordem
do dia: (a) Alteração de sua sede para o endereço comercial sito à Rua Haddock Lobo, 347, 5º
andar, conjunto 51, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01414-001; e (b) outros assuntos de
interesse da companhia. O Acionista ou seu representante legal deverá comparecer à
Assembleia munido de documentos que comprovem sua identidade. São Paulo, 29 de maio de
2019. Eduardo Augusto Roque - Diretor-Presidente.               (30-31/05 e 01-04-05-06-07-08/06)

MAXMAPONTOPRONTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
CNPJ nº 19.239.788/0001-11 - NIRE 35.228.043.262

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS
Nos termos da lei e do seu contrato social, ficam convocados os senhores sócios da Maxmapontopronto Administração e Participações Imo-
biliárias Ltda. (“Sociedade”) a se reunirem em Reunião de Sócios a ser realizada no dia 14 de junho de 2019, às 9:00 horas, na sede social da 
Sociedade, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Aloísio Magalhães, 22, Lote 1, Sala 3, Via Anhanguera, km 27, Perus, CEP 
05275-050, a fim de deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (a) deliberar acerca da proposta de alteração do contrato social da Sociedade, da 
seguinte forma: (i) consignar a mudança de endereço do sócio André Valiñas Carpintero, que passou da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com endereço comercial na Rua Aloísio Magalhães, n° 22, Perus, CEP 05275-050, para a Rua Dom Pedro V, nº 94, 1250-94, na Cidade de Lisboa, 
Portugal; (ii) consignar a mudança do estado civil do sócio André Valiñas Carpintero, que passou de solteiro para casado sob o regime de separação 
de bens; e (iii) em razão da ausência de manifestação de quaisquer sócios da Sociedade a respeito da intenção de exercer seu respectivo direito de 
preferência na aquisição das quotas da Sociedade ofertadas pelo sócio André Valiñas Carpintero, nos termos do Aviso aos Sócios publicado no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal “O Dia SP” em 14, 15 e 16 de maio de 2019, deliberar a respeito da transferência da totalidade das quotas 
detidas pelo sócio André Valiñas Carpintero no capital social da Sociedade, mediante a contribuição de tais quotas em aumento do capital social da 
AVC PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Aloísio Magalhães, n° 22, Lote 1, sala 
4 (Rodovia Anhanguera km 27), Chácara Maria Trindade, CEP 05275-050, com seus atos constitutivos registrados no 2° Cartório de Registro civil das 
Pessoas Jurídicas da Capital, sob o n° 23.583, em 3 de agosto de 1987, 7ª Alteração do Contrato Social registrada sob o NIRE 35.2.28917041, na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”), em 5 de janeiro de 2015, e última alteração contratual ora em fase de registro na JUCESP, inscrita no 
CNPJ sob o nº 57.858.201/0001-41 (“AVC”), retirando-se o sócio André Valiñas Carpintero da Sociedade, mediante a cessão e transferência de todas 
as 43.500 (quarenta e três mil e quinhentas) quotas por ele detidas no capital social da Sociedade, no valor de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e 
quinhentos reais), com tudo o que representam, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, para a AVC, que ingressará na Sociedade; 
e (iv) a consolidação da nova redação do contrato social da Sociedade; e (b) a celebração da 4ª Alteração do Contrato Social da Sociedade, para refle-
tir as alterações indicadas no item “A” acima, incluindo, sem limitação, a alteração da Cláusula 6ª do Contrato Social da Sociedade, com o fim de refle-
tir e formalizar a cessão e transferência da totalidade das quotas detidas pelo sócio André Valiñas Carpintero no capital social da Sociedade à AVC. A 
referida proposta de alteração do contrato social da Sociedade e demais documentos e informações correlatos encontram-se na sede da Sociedade.

São Paulo, 5 de junho de 2019.
Fabio Roberto Kiss Crespo - Administrador

COMUNICADO À PRAÇA – EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS 
ATIMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 68.223.189/0001-15 e com Inscrição 
Municipal CCM nº 1152 perante a Prefeitura Municipal de Juquitiba, atualmente com endereço na 
Calçada das Bétulas, nº 94 – Alphaville – Barueri – SP – CEP 05453-045, e anteriormente na 
Rua Adolfo Antonio Pires, nº 77 – sala 13 – Juquitiba – SP – CEP 06950-000, vem comunicar o 
extravio dos talonários de Nota Fiscal Fatura de Serviços de números 001 a 350. A presente é a 
expressão da verdade. Juquitiba, 06 de junho de 2019.
Marcus Vinicius Chebl – CPF 065.332.418-93 – RG 13.862.062-3.                 (06, 07 e 08/06/2019)

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1115641-20.2017.8.26.0100. O Dr. Marcelo Augusto Oliveira, Juiz de
Direito da 41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Rent a Truck Operador Logístico Ltda (CNPJ.
01.034.009/0004-29) e ACI - Agência de Cargas Intermodal S/A (CNPJ. 05.122.821/0002-03), que Souza Lima
Segurança Patrimonial Ltda e Souza Lima Terceirizações Ltda lhes ajuizaram ação de Execução, objetivando a
quantia de R$ 631.659,36 (outubro de 2017), representada pelo Contrato de Prestação de Serviços n° 351.07.
Estando as executadas 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.                                                   06 e 07 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023439-98.2015.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do 
Foro Regional I-Santana,Estado de São Paulo,Dr(a).CLAUDIA FELIX DE LIMA,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) EDB MOVEIS 
EIRELI ME (TOP FASHION MÓVEIS),CNPJ 18.454.614/0001-09,que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de Paulo Rugna Filho,objetivando receber o valor de R$259.690,47,referente a alugueres vencidos do ano de 2015, do imóvel 
na Rua Alfredo Guedes, nº92 - Santana. 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 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honoraria será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou 
reconheça o credito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo 
requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo      [06,07] 

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 0161084-21.2011.8.26.0100 (583.00.2011.161084).
O Dra. Daniela Pazzeto Meneghine Conceição, Juíza de Direito da 39ª Vara Cível - Foro
Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Padaria Pequicle Ltda. - Me, CNPJ 06.922.848/
0001-54, na pessoa de seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de
R$ 92.750,43 (junho/2011), referente ao inadimplemento do Instrumento Particular de
Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento. Estando a executada em local ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague
o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado
o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o
prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para que ofereça embargos, facultando a
executada nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito
de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo
em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês,
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela exequente (Art. 344 do
NCPC). Será o presente, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 20
de maio de 2019.          B 07 e 08/06

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 0187096-38.2012.8.26.0100 (583.00.2012.187096).
A Dra. Paula Da Rocha E Silva Formoso, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível - Foro Central
Cível na forma da Lei. Faz Saber a Cadis Promocional de Embalagens Ltda, CNPJ
02.458.152/0001-68, na pessoa de seu representante legal e Luiz Carlos Antunes Pereira
CPF 009.714.698-65, que Banco Santander Brasil S/A, ajuizou uma ação Execução de
Título Extrajudicial, para cobrança de 181.742,10 (09/2012), referente ao saldo devedor do
Contrato de Empréstimo - Capital de Giro nº 64.572427-5. Estando os executados em local
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias
supra, paguem o “quantum” reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-
se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela
metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para que ofereçam embargos,
facultando os executados nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando
o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento
do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%
ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do
NCPC). Será o presente, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 17
de abril de 2019.          B 07 e 08/06

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1020676-55.2014.8.26.0100-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) Ricardo Fernandes, João Fernandes
Neto, Alcidia Margoliano Fernandes, Frederico Antonio de Barros Brotero, Maria de
Lourdes Nogueira de Barros Brotero, Maria dos Santos Sousa, Julieta Gomes Freire
Baeta, Silvino Martins, Marli Bicudo, Ricardo Fernandes, João Fernandes, Alcidia
Margoliano Fernandes, Antônio da Silva Chaves, Luiz Leite de Camargo e seus sucessores,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges
e/ou sucessores, que Adelino Pereira Calças e Marina Batista Pereira Calças ajuizou(ram)
ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua
Duquesa do Faial nº 210, antiga Rua Três, parte do lote 5-B da quadra H, Jardim Joamar,
Tucuruvi, São Paulo., alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para se
manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias da
publicação. 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. B 07 e 08/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010153-64.2013.8.26.0020
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do
Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
Ramos Diesel Comércio de Peças e Serviços Para Caminhões e Autos, CNPJ 09.510.639/
0001-91, na pessoa de seu representante legal e a Cicera Noeme Barros de Sousa, CPF
365.519.518- 48, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título
Extrajudicial, para cobrança de R$ 86.194,82 (07/2013), referente ao saldo devedor do
Empréstimo Capital de Giro, materializado em Cédula de Crédito Bancário nº. 6.123.663.
Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em
03 dias, paguem o débito atualizado 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 06 parcelas mensais,
atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena não o
fazendo, ser convertido em penhora o bloqueio efetuado sobre os valores de R$ 1.048,35,
R$ 275,42 e R$ 335,19, depositado no Banco do Brasil S/A, ag. 5905-6 Poder Judiciário,
presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de abril de 2019.

B 07 e 08/06

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1104908-34.2013.8.26.0100 - 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) +CT Luiza Arnoni Pereira e s/m Nicolau
Tomaz Pereira, Daisy Arnoni Magalhães, CF Maria Luiza Tomaz Pereira Macriani e s/
m João Carlos Macriani, Rafael Tomaz Pereira, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Rogério
Francisquinho Catharino ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de
dominio sobre imóvel situado na Rua Jerônimo Camargo, parte do lote 10, Tremembé, no
22º Subdistrito-Tucuruvi, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para se
manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias da
publicação. 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.          B 07 e 08/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000733-
27.2019.8.26.0704 A MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV -
Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a PAULO ROGÉRIO SANTOS DA CUNHA, RG 19187369, CPF 157.629.008-
51, que a ação de Procedimento comum, requerida por Conjunto Residencial Cosmos,
foi julgada procedente, condenando o réu ao pagamento de R$ 24.600,59 (02/2019),
corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais
cominações. Estando o réu em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento voluntário do débito, sob pena de
ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523,
§§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova intimação, ofereça sua
impugnação (art. 525 do C.P.C.). 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 abril
de 2019.         B 07 e 08/06

Sano Saneamento e Participações S.A.
CNPJ/MF 13.419.211/0001-05 - NIRE 35300453832
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Data, hora e local: 26/04/2019, às 11h, na sede social da Companhia, situada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, Conjunto 
102 e 103, Bairro Itaim Bibi, em São Paulo/SP. Aviso aos acionistas e convocação: Dispensados nos termos do artigo 133, § 4º, 
da Lei 6.404/76. Presença: presentes a totalidade dos acionistas da Companhia. Mesa: Bruno Costa Carvalho de Sena e Pedro 
Miguel Cardoso Alves, Presidente e Secretário, respectivamente. Ordem do dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2018, publicados na edição dos jornais: 
DOESP e Jornal O Dia de SP, ambos do dia 23/04/2019; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2018; e 
(iii) Deliberar sobre a reeleição da Diretoria. Deliberações: Foram aprovados por unanimidade: (i) os Relatórios da Administração 

de São Paulo” e no “Jornal O Dia de SP”, ambos no dia 23/04/2019; (ii) a destinação do lucro líquido do exercício de 2018, no valor 
de R$ 2.518.932,42 para a compensação de prejuízos acumulados de exercícios anteriores; (iii) a eleição dos Srs. Bruno Costa 
Carvalho de Sena, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.091.773, expedida pela SSP/MG, CPF/
MF nº 011.836.976-86, residente na Rua Tuim, nº 186, apartamento 41, bairro Moema, em São Paulo/SP, CEP 04514-100 para o 
cargo de Diretor Presidente, Alícia Maria Gross Figueiró, brasileira, divorciada, administradora, RG nº MG 2-093.810, expedida 
pela SSP/MG, CPF/MF nº 556.869.236-04, residente na Rua Ouro Preto, nº 1.523, apartamento 1201, Bairro Santo Agostinho, Belo 
Horizonte/MG, CEP 30.170-041 para o cargo de Diretora Administrativo Financeiro, e o Sr. Pedro Miguel Cardoso Alves, portu-
guês, casado, administrador, RNE V-387.099-A, CPF/MF nº 227.710.148-66, residente na Avenida Padre Antônio José dos Santos, 
nº 78, apartamento 164, bairro Brooklin, São Paulo/SP, CEP 04563-000, para o cargo de Diretor de Investimentos, todos para um 

(iv) a lavratura da presente Ata sob a forma de Sumário. 
Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é por todos assinada e será arquivada na Junta Comercial do 

Cardoso Alves - Secretário. BMPI Infra S.A. - Bruno Costa Carvalho de Sena. Visto do Advogado: Carlos Henrique Salge Recife - 
OAB-MG 63.470. JUCESP nº 283.765/19-7 em 24/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PATENTE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 61.790.390/0001-35

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias e legais, submetemos à
apreciação de V.Sas. as demonstrações � nanceiras encerradas em 31 de dezembro de 2018 e 2017.      A Diretoria.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - Em reais
ATIVO 2018 2017

Ativo Circulante 1.279.402 1.451.999

Caixa e bancos 59.392 180.921

Aplicações fi nanceiras - 102.126

Créditos a receber 762.542 710.458

Impostos a recuperar 457.468 458.494

Não Circulante 2.603.991 2.603.991

Depósitos judiciais 181.763 181.763

Permanente 2.422.228 2.422.228

Investimentos 2.405.712 2.405.712

Instalações e equipamentos 16.516 16.516

Total do ativo 3.883.393 4.055.990

PASSIVO 2018 2017

Passivo Circulante 2.080.054 2.192.298

Impostos a pagar 1.706 1.706

Imposto de renda e contribuição social 9.111 9.828

Contas a pagar 29.674 29.674

Provisão para contingências 2.039.563 2.151.090

Patrimônio líquido 1.803.339 1.863.692

Capital social 1.476.855 1.476.855

Reservas de capital 7.630 7.630

Reservas de reavaliação 1.009.571 1.009.571

Lucros/prejuízo acumulados (690.717) (630.364)

Total do passivo 3.883.393 4.055.990

A DIRETORIA MILTON TADEU FINOTTI - CRC 1SP167964/O-7

Demonstração do Resultado Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - Em reais

Receitas (despesas) operacionais 2018 2017

Gerais e Administrativas (511.868) (1.219.840)

Receitas fi nanceiras 985 72.817

Outras receitas 514.123 485.875

Resultado antes da Contribuição Social  
 e do imposto de renda 3.240 (661.148)
Contribuição Social (13.966) (23.922)
Imposto de renda (23.276) (45.187)
Lucro/prejuízo do exercício (34.002) (730.257)
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Balanço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2017

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2017

Descrição Valor
RECEITAS 177.790,09 C
  Receitas Operacionais 168.184,47 C
    Receita Bruta Operacional 196.133,45 C
      Receita Bruta Vendas / Serviços 196.133,45 C
    Deduções de Vendas 27.948,98 D

Rafael Andres Barajas Y Bustos - Diretor

Kléber Ferreira da Silva - Diretor

Alternativa Assessoria Contábil

Dalva Silva do Nascimento - Contadora - CRC nº 1.SP.165.676/O-2

Descrição 2017
ATIVO 614.553,58 D
  Circulante 235.713,15 D
    Disponível 424,00 D
      Bens Numerários 423,00 D
      Depósitos Bancários à Vista 1,00 D
    Realizável a Curto Prazo 235.289,15 D
      Aplicações Financeiras 44.704,96 D
      Adiantamentos 85.465,06 D
      Impostos a Recuperar 105.119,13 D
  Não Circulante 378.840,43 D
    Realizável a Longo Prazo 339.090,73 D
      Depósitos Compulsórios e Judiciais 15.000,00 D
      Créditos de Pessoas Ligadas 324.090,73 D
    Imobilizado 38.684,70 D
      Imobilizações Diversas 51.734,35 D
      (-) Depreciações Acumuladas 13.049,65 C
    Intangíveis 1.065,00 D
      Intangíveis 1.065,00 D

Descrição 2017
PASSIVO 614.553,58 C
  Circulante 1.209.439,67 C
    Obrigações Sociais 2.285,56 C
      Obrigações Sociais 2.285,56 C
    Obrigações Fiscais 17.344,70 C
      Impostos a Recolher 2.651,78 C
      Contribuições a Recolher 14.692,92 C
    Fornecedores 20.927,41 C
      Fornecedores Nacionais 20.927,41 C
    Débitos de Pessoas Ligadas 1.159.500,00 C
      Débitos de Pessoas Ligadas 1.159.500,00 C
    Outras Contas a Pagar 9.382,00 C
      Outras Contas a Pagar 9.382,00 C
  Patrimônio Líquido 594.886,09 D
    Capital Social 2.010.000,00 C
      Capital Social Nacional 2.010.000,00 C
    Reservas 2.604.886,09 D
      Prejuízos Acumulados 2.604.886,09 D

Descrição Valor
Demonstração do Saldo Final
  Resultado do Período
    Prejuízo do Período 1.281.806,93Descrição Valor

      Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços 27.948,98 D
  Outras Receitas Operacionais 9.605,62 C
    Outras Receitas Operacionais 9.605,62 C
      Receitas Financeiras 3.419,54 C
      Outras Receitas 6.186,08 C

DESPESAS 1.459.597,02 D

  Custos Diretos de Produção 593.888,05 D

    Custo de Mercadorias e Serviços 593.888,05 D

      Custo de Mercadorias e Serviços 593.888,05 D

  Despesas Operacionais 865.708,97 D

    Despesas Administrativas 838.708,83 D

      Despesas com Pessoal 246.271,07 D

      Encargos Sociais 42.028,98 D

      Serviços de Terceiros 447.468,93 D

      Gastos Gerais 96.186,85 D

      Depreciações e Amortizações 6.753,00 D

    Despesas Tributárias 19.684,37 D

      Despesas Tributárias 19.684,37 D

    Despesas Financeiras 4.165,76 D

      Despesas Financeiras 4.165,76 D

    Outras Despesas 3.150,01 D

      Outras Despesas 3.150,01 D

PLAY ENTRETENIMENTO FUTEBOL CLUBE S/A
CNPJ 23.670.852/0001-91 - Rua Monsenhor Ariovaldo de Oliveira, 93 - Vila Nova Conceição - São Paulo/SP
Demonstrações Financeiras - As notas explicativas encontram-se à disposição na sede da empresa

Balanço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

Rafael Andres Barajas Y Bustos - Diretor
Kléber Ferreira da Silva - Diretor
Alternativa Assessoria Contábil

Dalva Silva do Nascimento - Contadora - CRC nº 1.SP.165.676/O-2

Descrição 2018
ATIVO 597.123,69 D
  Circulante 224.301,88 D
    Disponível 328,93 D
      Bens Numerários 327,93 D
      Depósitos Bancários à Vista 1,00 D
    Realizável a Curto Prazo 223.972,95 D
      Aplicações Financeiras 14.283,32 D
      Adiantamentos 18.210,50 D
      Estoques 17.731,66 D
      Impostos a Recuperar 173.195,63 D
      Outros Créditos 551,84 D
  Não Circulante 372.821,81 D
    Realizável a Longo Prazo 339.640,53 D
      Depósitos Compulsórios e Judiciais 15.000,00 D
      Créditos de Pessoas Ligadas 324.640,53 D
    Imobilizado 32.116,28 D
      Imobilizações Diversas 51.734,35 D
      (-) Depreciações Acumuladas 19.618,07 C
    Intangíveis 1.065,00 D
      Intangíveis 1.065,00 D

Descrição 2018
PASSIVO 597.123,69 C
  Circulante 2.178.467,10 C
    Obrigações Sociais 1.633,33 C
      Obrigações Sociais 1.633,33 C
    Obrigações Fiscais 7.065,75 C
      Impostos a Recolher 5.415,18 C
      Contribuições a Recolher 1.650,57 C
    Débitos de Pessoas Ligadas 2.155.040,00 C
      Débitos de Pessoas Ligadas 2.155.040,00 C
    Outras Contas a Pagar 14.728,02 C
      Outras Contas a Pagar 14.728,02 C
  Não Circulante 5.005,71 C
    Exigível a Longo Prazo 5.005,71 C
      Parcelamentos 5.005,71 C
  Patrimônio Líquido 1.586.349,12 D
    Capital Social 2.010.000,00 C
      Capital Social Nacional 2.010.000,00 C
    Reservas 3.596.349,12 D
      Prejuízos Acumulados 3.596.349,12 D

Descrição Valor
Demonstração do Saldo Final
  Resultado do Período / Prejuízo do Período 991.463,03

PLAY ENTRETENIMENTO FUTEBOL CLUBE S/A
CNPJ 23.670.852/0001-91 - Rua Monsenhor Ariovaldo de Oliveira, 93 - Vila Nova Conceição - São Paulo/SP
Demonstrações Financeiras - As notas explicativas encontram-se à disposição na sede da empresa

Demonstração do Resultado Encerrado de Janeiro a Dezembro/2018

Descrição Valor
RECEITAS 246.870,20 C
  Receitas Operacionais 227.993,77 C
    Receita Bruta Operacional 263.035,67 C

Descrição Valor
      Receita Bruta Vendas / Serviços Mercado Interno 238.035,67 C
      Receita Bruta Vendas / Serviços Mercado Externo 25.000,00 C
    Deduções de Vendas 35.041,90 D
      Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços 35.041,90 D
  Outras Receitas Operacionais 18.876,43 C
    Outras Receitas Operacionais 18.876,43 C

Descrição Valor
      Receitas Financeiras 6.995,24 C
      Outras Receitas 11.881,19 C
DESPESAS 1.238.333,23 D
  Custos Diretos de Produção 686.379,61 D
    Custo de Mercadorias e Serviços 686.379,61 D
      Custo de Mercadorias e Serviços 686.379,61 D
  Despesas Operacionais 551.953,62 D
    Despesas Administrativas 526.777,59 D
      Despesas com Pessoal 66.417,15 D
      Encargos Sociais 11.728,29 D
      Serviços de Terceiros 295.418,25 D
      Gastos Gerais 146.645,48 D
      Depreciações e Amortizações 6.568,42 D
    Despesas Tributárias 18.418,00 D
      Despesas Tributárias 18.418,00 D
    Despesas Financeiras 5.671,30 D
      Despesas Financeiras 5.671,30 D
    Outras Despesas 1.086,73 D
      Outras Despesas 1.086,73 D
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Capital Social A Realizar Reserva de Lucros Lucros Acumulados Totais
Saldo em 31/12/2017 51.941.426,00 16.951.312,75 416.646,17 3.669.319,64 72.978.704,56
AFAC - 240.000,00 - - -
Lucro Líquido do Exercício - - - 10.861.919,04 10.861.919,04
Dividendos - - - (4.581.250,00) (4.581.250,00)
Reservas - - 543.095,95 (543.095,95) 543.095,95
Saldos Finais 51.941.426,00 17.191.312,75 959.742,12 9.406.892,73 79.802.469,55

Balanço Patrimonial - Ativo 2018 2017
Circulante 15.634.947,31 14.484.864,02
Disponibilidades 178.437,43 100.453,34
Numerários 63,09 63,09
Bancos Conta-Movimento 30.515,48 42.401,66
Títulos e Valores Mobiliários 147.858,86 57.988,59
Estoques 15.456.509,88 14.384.410,68
Imóveis Destinados à Venda 15.456.509,88 14.384.410,68
Não Circulante 64.600.009,87 58.541.174,49
Investimentos 64.342.620,04 58.146.906,36
Investimentos 64.342.620,04 58.146.906,36
Imobilizado 257.389,83 394.268,13
Bens Móveis 772.850,00 772.850,00
(-) Depreciações, Amortização e 
       Quotas de Exaustão (515.460,17) (378.581,87)
Total do Ativo 80.234.957,18 73.026.038,51

Balanço Patrimonial - Passivo 2018 2017
Circulante 728.733,00 19.883,95
Obrigações de Curto Prazo 728.733,00 19.883,95
Fornecedores 704.250,01 -
Impostos, Taxas e Contribuição a 
  Recolher 24.482,99 19.883,95
Não Circulante 6.850,58 27.450,00
Obrigações a Longo Prazo 6.850,58 27.450,00
Outras Contas 6.850,58 27.450,00
Patrimônio Líquido 79.499.373,60 72.978.704,56
Capital Realizado 69.132.738,75 68.892.738,75
Capital subsrito de Domiciliados e
  Residentes País 51.941.426,00 51.941.426,00
Aporte para Futuro Aumento de Capital 17.191.312,75 16.951.312,75
Reservas 10.366.634,85 4.085.965,81
Reservas 10.366.634,85 4.085.965,81
Total do Passivo 80.234.957,18 73.026.038,51

Demonstração do Resultado do Exercício
2018 2017

Receitas Brutas 805.927,98 555.886,01

(-) Deduções (29.416,39) (20.289,85)

(=) Receita Líquida 776.511,59 535.596,16

(=) Lucro Bruto 776.511,59 535.596,16

(-) Despesas Administrativas (392.428,39) (446.583,49)

(-) Despesas Financeiras (4.220,77) (20.619,17)

(-) Despesas Gerais (143.749,50) (241.802,13)

(+) Receitas Financeiras 6.458,72 4.534,25

(+) Outras Receitas Operacionais 10.686.327,68 8.545.578,00

(=) Lucro Operacional 10.928.899,33 8.376.703,62

(=) Lucro Contábil Líquido antes da C.S. 10.928.899,33 8.376.703,62

(-) Contribuição Social (23.792,01) (16.417,60)

(=) Lucro Contábil Líquido antes do I.R. 10.905.107,32 8.360.286,02

(-) Imposto de Renda (43.188,28) (27.362,67)

(=) Lucro 10.861.919,04 8.332.923,35

(=) Lucro Líquido do Período 10.861.919,04 8.332.923,35

Demonstração do Fluxo de Caixa - Modo Indireto
Fluxos de Caixa-atividades operacionais 2018 2017
Resultado do exercício / período (10.861.919,04) (8.332.923,35)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
  geradas pelas atividades operacionais
Depreciação e Amortização (136.878,30) (230.245,37)
Equivalência Patrimonial 10.686.327,68 8.545.578,00
Redução/Aumento em contas a pagar 
  e provisões (702.096,23) 78.434,21
Redução/Aumento ou Redução no IR e CS (6.752,82) (4.327,22)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
  atividades operacionais (1.021.318,71) 56.516,27
Fluxos de Caixa das atividades de investimentos
Compras de Imobilizado - 142.000,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
  atividades de investimentos - 142.000,00
Fluxos de Caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital - (1,00)
Pagamentos de lucros dividendos 4.432.500,00 2.791.000,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
  atividades de financiamentos 4.432.500,00 2.790.999,00
Redução nas Disponibilidades 3.411.181,29 2.989.515,27
No início do Período (100.453,34) (37.982,45)
No final do Período (178.437,43) (100.453,34)

As notas explicativas encontram-se à disposição na sede da empresa.

Regina Maria da Silva Dias - Diretor-Presidente                     Alexandre A. dos Reis - Técnico em Contabilidade TC CRC:  1SP.165.667/O-3

REGIPAR S/A - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 11.323.883/0001-97

Demonstrações Financeiras findas em 31 de dezembro de 2018 - Em Reais

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n. 1002401-40.2014.8.26.0009. A Dra. Lúcia Caninéo Campanhã,
Juíza de Direito da 6ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. Faz Saber a GIHAN & AHMAD CONFECÇÕES
LTDA - ME (CNPJ 07.219.326/0001-53), MOHAMAD SAID KHALED MAJZOUB (CPF 265.457.178-
55),NADIRA HALI LAHRAS (CPF 415.839.008-70), SARIA HOUSSEIN (CPF 440.721.608-57), que BANCO
DO BRASIL S/A lhe ajuizou Ação Monitória, objetivando condenar os réus ao pagamento de R$ 571.956,48
(quinhentos e setenta e um mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), corrigidos
e acrescido de encargos legais, referente ao contrato de Nº. 119.303.954. Estando os requeridos em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague a dívida,
nos termos do art. 701 do CPC. Fica desde já ciente, que poderá , independentemente de prévia segurança
do juízo, opor, nos próprios autos, embargos à ação monitória, no prazo mencionado, conforme artigo 702 do
CPC. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 16 de julho de 2018.      07 e 08/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0033765-89.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 39ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Pitelli da Guia,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Vera Lúcia Gomes Consorte, CPF 290.536.198-01, que por este Juízo
tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de Educação e
Comunicação Supero – EC Ltda. Encontrando-se a ré 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$ 32.033,87 (abril/2019), 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 a
executada, 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 28 de maio de 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0030714-70.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Priscilla Bittar Neves
Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a João Ricardo Navarrete, CPF 007.615.427-01, RG 0288170632, 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$ 5.960,65 (abril/2019), 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. 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 maio de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1098315-52.2014.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando José Cúnico,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDUARDO DE MORAES, Brasileiro, Divorciado, Engenheiro, RG
528236817, CPF 938.198.387-91, com endereço à Rua Professor Sebastião Soares de Faria, 57, Bela Vista,
CEP 01317-908, São Paulo – SP, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de
Educação e Cultura Sinec Ltda., objetivando a cobrança de R$ 17.574,21 (março/2014), oriunda do inadimplemento
dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2010. 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, pague(m) o débito atualizado, acrescida(s) dos
honorários advocatícios no montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito, ocasião em que
o réu ficará isento do pagamento das custas processuais, ou ofereça embargos, sob pena converte-se o
mandado inicial em mandado executivo. No 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 08 de maio de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0006799-42.2012.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Adevanir
Carlos Moreira da Silveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO MENDES, CPF 194.595.248-
26, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária, por parte de Renova
Cia. Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, relativa ao veículo marca Fiat, modelo Palio Weekend
Adventure (FL) Lock, ano 2011, placa ETP 4980, chassi 9BD17309PC4359867, apreendido em 27/08/2013,
haja vista o inadimplemento do contrato de financiamento nº 62410-801592924. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 05 dias, pagar
a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o
decurso do prazo de 30 dias deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de Maio de 2019.     07 e 08.06

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1124272-50.2017.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES
BORGES DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Bo Young Sung, RNE W1660873 DPMAFSP,
CPF 089.346.598-40, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de
Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda, objetivando a cobrança de R$ 35.411,70 (junho/2017), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2013. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de
pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. 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 22 de abril de 2019.                               07 e 08.06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0104224-13.2005.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio
Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MÓVEIS E DECORAÇÕES ÁGUA DA VIDA
LTDA - ME, CNPJ 02.235.948/0001-51, na pessoa de seu representante legal e a, CARLOS PLÁCIDO DO
NASCIMENTO, CPF 135.143.568-07 e JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA, CPF 019.408.044-77, , que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Banco do Brasil S/A, objetivando a cobrança
de R$ 37.289,68, referente ao Contrato para Desconto de Títulos n° 356.101.323. 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 04 de junho de 2019. 07 e 08/06

Edital de 1° e 2° Praças de bem imóvel e de intimação do executado DORA GRIMBERG  (RG nº 2.399.110
e CPF nº 790.745.538-34) e seu marido se casado for, ciencia do terceiro interessado LUIZ ABEL GRUNSPAN.
O Dr. Rodrigo Galvão Medina, MM Juíz de Direito da 9ª Vara Civel do Foro Central/SP, na forma da Lei, FAZ
SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Praças do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possam, que, por esse r. Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de Sentença,
ajuizada por BRUCE STEPHAN ADDIS, Processo nº 1036873-13.1999.8.26.0100, tendo sido designada a
venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será vendido no estado em
que se encontra e a praça será realizada por meio eletrônico, com fulcro no artigo 879 do Código de Processo
Civil e regulamentada pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por
meio do portal www.allianceleiloes.com.br. A 1ª Praça terá início no dia 01/07/2019 às 15:00 horas e
término dia 04/07/2019 às 15:00 horas onde serão aceitos lances de interessados previamente cadastrados
no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou igual ao valor da avaliação em 1º Praça,
fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia 04/07/2019 às 15:01 horas que se estenderá por no
mínimo vinte dias e se encerrará em 29/07/2019, às 15:00 horas. Em segunda praça, se for o lance inferior
ao valor da avaliação, ficará submetido e condicionado à posterior homologação pelo MM. Juízo responsável,
sendo que o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento), ou de 80%
(oitenta por cento) do valor de avaliação atualizada, caso se trade de imóvel de incapaz, não sendo aceito em
hipótese alguma lance vil, de acordo com o art. 891, § único do Novo CPC. As praças serão conduzidas pelo
Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão ser ofertados pela lnternet, através do site
www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial. Correrão por conta do arrematante todas as providências
necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas com transferência, incluindo taxas e
emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e tributários gerados pelo imóvel, que subrogarão no preço
da arrematação nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. O arrematante
deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o
encerramento das praças/ciência da liberação do lance condicional, por meio de guia de depósito judicial em
favor do Juízo responsável, com a comprovação do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão,
será assinado o auto de arrematação. Caso não sejam efetuados os depósitos, o gestor comunicará,
imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam
submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista no art. 897 do CPC.
O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão,
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem, conforme disposição
expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, por meio de deposito bancário em nome de
Cláudio Sousa dos Santos – CPF 073.919.578-60, Banco Bradesco, Agência: 0095, Conta Corrente: 171.261-
6, não estando a referida comissão incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a vontade do
arrematante e deduzidas as despesas incorridas. Bem:  Apartamento nº 101, antigo 102, no 10º andar ou
12º pavimento do “ EDIFICIO GUARAREMA”, situado na rua Homem de Mello, nº 407, no 19º subdistrito -
Perdizes, com a área útil de 206,5830m², a área comum de 35,3780m², totalizando a área constuida de
241,9610m², correspondentdo-lh a fração ideal de 3,99045%. Contribuinte 021.055.0231, objeto da matricula
5102 do 2º CRI/SP. Um espaço indeterminado para a guarda de dois veículos de passeio, na garagem
do “Edifício Guaparema”, situado na rua Homem de Mello, 407, 19º Subdistrito- Perdizes, com a área construída
de 52,14500m2, correspondendo-lhe a fração ideal no terreno, equivalente a 0,9256%. CONTRIBUINTE:
021.055.0231, objeto da matrícula hj de São Paulo. Avaliação total R$ 1.620.000,00 (abril/2016), valor
que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Do Pagamento
Parcelado - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer
por escrito para o e-mail: claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o
parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS
PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento
sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a
pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo
ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º
do CPC). Adjudicação - Na hipótese de adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável pelo
pagamento da comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial, que nesse caso será de 5% (cinco por cento),
conforme art. 7º, § 3º Resolução 236/2016 CNJ. Remição da Execução ou Acordo - Se o(s) executado(s),
após a publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou alienado o bem, deverão
apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia comprobatória do referido pagamento,
acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou celebração do acordo,
sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. A publicação deste Edital supre eventual
insucesso nas notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos. Dos autos, não consta
recurso pendente de julgamento, e até a presente data não consta débitos de cotas condominiais. Cumpre
informar que 50% do imóvel pertence aos exequentes foi adquirido por força da sucessão no inventario de Luiz
Grimberg e sua mulher Lia K. Grimberg, onde consta como beneficiaria Ester Addis (a quem os exequentes
sucederam no inventário), juntamente com a executada, processo nº 0900147-62.1981, em trãmite pela 2º Vara
da Familia e Sucessões do Foro Central, cuja penhora se encontra as fls.533, e, em que pese a meação a
arrematação será da totalidade do bem, conforme disciplina o art. 843 do NCPC. Será o presente Edital, por
extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. São Paulo, 16 de maio de 2019. Rodrigo Galvão Medina – Juiz
de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014294-06.2015.8.26.0005. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCIANA SILVÉRIO DE SOUZA, RG 259776981,
CPF 276.976.458-66, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Colegio Amorim Ltda - Ermelino
Matarazzo, alegando em síntese que é credor(a) da ré do valor de R$ 1.397,76 (acrescido de juros e demais
consectários legais), representado pelo cheque nº 000041, do Banco do Santander, agência 4726, Conta
Corrente nº 08607-3, vencimento: 20/10/2011, no valor de R$ 738,00, que, após a apresentação, foi devolvido
pelo Banco sacado por falta/insuficiência de fundos (alíneas 11 e 12). Encontrando-se a ré em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o
pagamento da quantia devida, bem como o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento)
do valor atribuído à causa, hipótese em que ficará isento(a) do pagamento de custas processuais ou ofereça
embargos em igual prazo, sob pena de, decorrido o prazo, que fluirá a partir do prazo deste edital, ser(em)
constituído(s) em título executivo judicial. 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 maio de 2019. 06  e 07/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013380-16.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CÉSAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a R. C. D. Ltda (CNPJ. 10.959.***/****-**), que HSBC B. B. S/A - B. M. lhe ajuizou ação
Monitória, para cobrança da quantia de R$ 54.825,34 (março de 2013), decorrente do Contrato de Abertura de
Limite de Crédito Rotativo - Cheque Especial Empresarial Implementado na Conta Corrente de titularidade da
empresa requerida. 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 CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o
mandado inicial em mandado executivo. 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.
NADA MAIS.                                                                                                                            06 e 07 / 06 / 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1034779-67.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 32ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO DE SOUZA PIMENTA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
Carolina de Oliveira Giaquinto (CPF. 213.134.248-97), que nos autos da ação de Execução, ajuizada por HSBC Bank Brasil S/A Banco
Múltiplo, procedeu-se a penhora sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 536,72. Estando a executada em local ignorado,
foi deferida a intimação da penhora por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência
da qual prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS.                                                                                                                                                                   06 e 07 / 06 / 2019.

Processo 1097927-13.2018.8.26.0100 - Monitória - Contratos Bancários - Cooperativa de Credito, Poupança e
Investimento Fronteiras do Paraná, Santa Catarina e São Paulo - SICREDI Fronteiras - EDITAL DE CITAÇÃO.
Processo Digital nº:1097927-13.2018.8.26.0100. Classe: Assunto:Monitória - Contratos Bancários. Requerente:
Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Fronteiras do Paraná, Santa Catarina e São Paulo - SICREDI
Fronteiras. Requerido: Mariangela Corsini. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº
1097927-13.2018.8.26.0100. 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) MARIANGELA CORSINI,
Brasileiro, CPF 039.892.778-20, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Cooperativa de Credito,
Poupança e Investimento Fronteiras do Paraná, Santa Catarina e São Paulo - SICREDI Fronteiras, alegando em
síntese: que a Ré aderiu aos serviços oferecidos pela Autora, preenchendo, para tanto, a proposta de adesão
Cláusulas e Condições Gerais para Abertura, a Movimentação, a Manutenção e o Encerramento de Contas de
Depósito, bem como aos Produtos e Serviços Pessoa Física, solicitando, va ocasião, adesão ao serviço de Adianta-
mento ao Depositante, sendo, então, aprovado limite de crédito emergencial para utilização do Réu, conforme
documentos anexos. Ato contínuo, por meio do canal de autoatendimento ATM, as partes formalizaram uma Ope-
ração de Eupréstimo, representada pelo Contrato n° B72230990-0, conforme se verifica das telas sistêmicas, no valor
de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), liberado diretamente na conta corrente da Ré, conforme se verifica dos extratos
da conta corrente. Contudo, sem motivo plausível a Ré deixou de adimplir as obrigações contratadas, restando em
aberto o montante de R$ 47.886,59 (quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove
centavos). Encontrando-se a Ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por edital para que
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados após os vinte dias do edital, efetue o pagamento da quantia especificada
na inicial, no valor de R$ 47.886,59 (quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)
devidamente atualizada, ocasião em que ficará isenta do pagamento de custas e dos honorários advocatícios, ou
ainda, para que apresente, em igual prazo, embargos monitórios, nos termos do artigo 702 e seguintes do CPC. Não
havendo pagamento voluntario ou oposição de Embargos no prazo legal, a Ré será considerada revel, caso em que
lhe será nomeada curador(a) 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 29 de maio de 2019.                            06 e 07 / 06 / 2019

MPVILLA Participações Ltda. - CNPJ/MF nº 07.118.974/0001-13 - NIRE 35.230.621.642
Extrato da 10ª Alteração do Contrato Social

(i) Carlos Leal Villa, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 01.085.368-58 SSP/BA, CPF/MF nº 112.163.365-04, resi-
dente São Paulo/SP; (ii) VLC Participations B.V., constituída sob as Leis de Curaçao, endereço em Dr. M.J. Huge-
nholtzweg 25, unit 24, Willemstad, Curaçao, registro comercial da Câmara de Comercio de Curaçao sob nº 12227 e no 
CNPJ/MF nº 28.106.849/0001-63, representada por Carlos Leal Villa; e (iii) Manuela Portugal Villa, brasileira, ca-
sada, advogada, RG nº 35.118.020-5 SSP/SP, CPF/MF nº 365.267.895-87, residente São Paulo/SP, sócios representando 
a totalidade do capital social: I. resolvem adotar as seguintes deliberações: 1. Por meio de instrumento de deliberação 
de sócios celebrado nesta data de 31.08.2018, na forma e com base no artigo 1.072, §3º da Lei 10.406/2002 (“Códi-
go Civil”) c/c Cláusula 7ª do Contrato Social, os sócios aprovaram a cisão parcial desproporcional desta Sociedade, 
com versão de parcela patrimonial para a Agropecuária Passo das Pedras Ltda., com sede, Capão do Leão/RS, CNPJ/MF 
30.456.878/0001-05 e NIRE 43.208.282.799, nos termos do documento intitulado “Protocolo e Justifi cação de Cisão 
Parcial de MP Villa Participações Ltda. com Incorporação da Parcela cindida por Agropecuária Passo das Pedras Ltda.” 
(“Protocolo de Cisão Parcial”) anexo à referida Deliberação de Sócios; 2. Em virtude da aprovação da cisão parcial des-
proporcional da Sociedade, foram alteradas as Cláusulas 1ª, 2ª, 4ª do Contrato Social: “Cláusula 1ª. A Sociedade é li-
mitada e de natureza empresária, com a denominação social de “MPVILLA Participações Ltda.” e sede adminis-
trativa e foro legal na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 1.217, 2º andar, Cer-
queira César, CEP 01410-003, podendo, ainda, abrir outras fi liais e escritórios em outros locais por deliberação dos só-
cios representando a maioria do capital social. Cláusula 2ª - A Sociedade tem por objeto social: (a) a administração 
de bens próprios; (b) a exploração de atividade imobiliária, incluindo a compra, venda, locação, arrendamento e per-
muta de propriedades, terrenos, edifi cações e imóveis em áreas rurais e/ou urbanas, além da intermediação em opera-
ções de natureza imobiliária de quaisquer tipos; e (c) a participação no capital social de outras empresas. Cláusula 4ª 
- O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, é de R$ 12.260.707,00, 
dividido em 12.260.707 quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios: 
Sócios - Total de Quotas - Valor nominal (R$) - %: VLC Participations B.V (pp Carlos Leal Villa): 
12.155.409 - R$ 12.155.409,00 - 99,1411%; Manuela Portugal Villa: 105.294 - R$ 105.294,00 - 0,8588%; Carlos 
Leal Villa: 4 - R$ 4,00 - 0,0001%. Total: 12.260.707 - R$ 12.260.707,00 - 100,00%. 3. Alterar também as Cláu-
sulas 7ª, 13ª e 17ª do Contrato Social: “Cláusula 7ª - As deliberações dos sócios serão sempre tomadas em reu-
nião, exceto conforme previsto na legislação aplicável e no presente Contrato Social, sendo dispensada a reunião 
quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas. §Único: As deliberações so-
ciais serão tomadas por sócios detentores da maioria do capital social, exceto se maior quorum for exigido por lei 
ou pelo Contrato Social. Cláusula 13ª - O exercício social coincide com o ano civil e termina no dia 31 de dezem-
bro de cada ano, data em que a Sociedade levantará o balanço patrimonial e o de resultado econômico.  §1º. Do lu-
cro apurado em cada exercício serão deduzidos, antes de qualquer outra destinação, a provisão para o Imposto so-
bre a Renda e Contribuição Social sobre o Lucro. §2º. O saldo que se verifi car será distribuído aos sócios ou desti-
nado, no todo ou em parte, à formação de reservas, podendo a distribuição ser feita de forma desproporcional às 
respectivas participações no capital social, tudo de acordo com o que vierem a deliberar os sócios representando a 
maioria do capital social. §3º. O prejuízo do exercício será, obrigatoriamente, absorvido pelas Reservas de Lucros. 
Eventuais prejuízos remanescentes permanecerão na conta de prejuízos acumulados, salvo se sócios representando 
a maioria do capital social deliberarem de forma diversa. §4º. A Sociedade poderá levantar, semestralmente, ou em 
períodos menores, balanços intercalares, para verifi cação de resultados, e com base nesses distribuir lucros ou pa-
gar juros sobre o capital próprio, de acordo com deliberação dos sócios representando a maioria do capital social. 
Cláusula 17ª - Os casos omissos de interpretação do presente Contrato, serão regulados pela legislação em vigor 
aplicável, às sociedades limitadas e, subsidiariamente, pelas disposições aplicáveis às sociedades por ações, elegen-
do as partes, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da Comarca da Capi-
tal de São Paulo e nele o de jurisdição central, como único competente para dirimir as dúvidas que se originarem 
das estipulações deste instrumento.”. 4. Resolveram aprovar a Consolidação do Contrato Social. São Paulo, 
31.08.2018. Carlos Leal Villa, Manuela Portugal Villa e VLC Participations B.V. por Carlos Leal Villa. JU-
CESP nº 491.364/18-0 em 17.10.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004113-83.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WILDER MARTIN LOPEZ CHAVEZ, Brasileiro, RG 2939953, CPF 224.465.958-
55, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 12.687,26, em dezembro de 2013, referente a prestação de serviços educacionais.
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,
pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescidos 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 caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                                                  07 e 08 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1046022-03.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA DI STASI GANTUS ENCINAS, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DSL COMÉRCIO VAREJISTA S.A., CNPJ 13.204.572/0001-34, que lhe foi proposta uma
ação de Cobrança de Honorários Profissionais, de de Procedimento Comum Cível por parte de Carmona Maya,
Martins e Medeiros Sociedade de Advogados, objetivando a quantia de R$ 131.508,66 (maio de 2017), decorrente
do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Advocatícios. Estando a requerida em
lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça
contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a
requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de maio de
2019.                                                                                                                                    07 e 08 / 06 / 2019.

8ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 8º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1069491-
78.2017.8.26.0100. A Dra. Vanessa Ribeiro Mateus, Juíza de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Capital/
SP, Faz Saber a Valmir Carlos Marinho (CPF. 156.941.118-26), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Execução,
objetivando a quantia de R$ 86.810,72 (julho de 2017), representada pelo Instrumento Particular de Confissão de
Dívida e Outras Avenças n° 316368459. 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.                                                                         07 e 08 / 06 / 2019.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1080822-23.2018.8.26.0100. O Dr. Alexandre Bucci, Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Foro Central da
Capital/SP, Faz Saber a F. F. L. M Educação e Treinamento Ltda EPP, atual denominação Difema Locação de Veículos Ltda (CNPJ. 19.464.794/0001-
72), que Unidas Locadora de Veículos Ltda lhe ajuizou ação de Reintegração de Posse, em razão do inadimplemento do Instrumento Particular de Locação
para Veículos Longo Prazo, através do qual a requerida, arrendou do requerente, os seguintes veículos:
MARCA               MODELO                  ANO/MODELO              PLACA           RENAVAN            COR
RENAULT      LOGAN AUTH 10          2017/2018              PZD-1068           01111044560      BRANCA
RENAULT      SANDERO AUTH 10      2017/2018              PZQ-2870           01119471424      BRANCA
CHEVROLET  ONIX 1.0MT LT            2016/2017               PYM-6559           01100287849      BRANCA
HYUNDAY     HB20 1.0M CONFOR     2016/2017               PYQ-1812          01102430711      BRANCA
FORD            KA SE 1.0 HA B           2017/2018                PYY-8945           01108774188       BRANCA
FORD            KA SE 1.0 HA B          2017/2018                PZF-0195            01111668555       PRATA
RENAULT      LOGAN AUTH 10         2017/2018                PZD-1077           01111044640     BRANCA
CHEVROLET   ONIX 1.0MT LT          2016/2017                PYT-5003           01104334876      CINZA
NISSAN         KICKS SV CVT            2017/2018                 PZT-9340            01121605475      PRETA
RENAULT      LOGAN AUTH 10         2017/2018                PZY-6546           01124395520      PRATA
RENAULT      LOGAN AUTH 10         2017/2018                PZY-9052           01124502561      PRATA
RENAULT      LOGAN AUTH 10         2017/2018                PAY-9054           01124502596      PRATA
RENAULT      LOGAN AUTH 10         2017/2018               QNA-2161           01130278341      BRANCA
FORD           KA SE 1.0 HA B           2017/2018                QNN-9284           01137976320       PRATA
NISSAN         VERSA 10                   2016/2016                BAJ-9350            01081984870       PRETA
RENAULT      SANDERO AUTH 10     2017/2018               PZR-0116            0119474679        PRATA
FORD           KA SE 1.0 SD B           2017/2018                PZR-0116            01118061532       PRATA
Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça resposta, sob pena de
presumirem-se como verdadeiros os fatos. Será o presente, afixado e publicado. SP, 17/05/2019.                                              07 e 08 / 06 / 2019

29º Vara Cível. Processo Digital nº: 1111094-39.2014.8.26.0100 - Procedimento Comum Cível - DIREITO CIVIL.
Exequente: CRUZ AZUL DE SÃO PAULO - Executado: DANIEL HENRIQUE SANTOS BEZERRA. Edital de Citação.
Prazo: 20 dias. A Dra. Valéria Longobardi, Juíza de Direito da 29ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber
a Daniel Henrique Santos Bezerra (CPF. 338.841.908-65), que Cruz Azul de São Paulo, entidade beneficente e
filantrópica, mantenedora do Colégio da Polícia Militar - Unidade Centro lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento
Comum, objetivando a quantia de R$ 10.947,00 (outubro/2014), decorrente do Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais - 2013. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferido a citação por edital, para que em 15 dias,
a fluir dos 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, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                  07 e 08 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1118946-46.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 35ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Henrique Bretas Marzagão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) BCA Desenvolvimento de Alta Performa Ltda, nome fantasia BCA Coaching (CNPJ. 13.637.256/0001-56) e Aparecida Ângela
Costa de Abreu (CPF. 875.061.578-53), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$
77.161,77 (fevereiro de 2018), representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida n° 9039649. Estando as executadas
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.                                         07 e 08 / 06 / 2019.

CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.
CNPJ/MF Nº. 09.387.725/0001-59 - NIRE Nº. 35.300.352.912 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 28 de março de 2019, às 10h30, na sede da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, nº. 690, 1º andar, sala 11, Condomínio Em-
presarial Business Center Tamboré, Bairro do Tamboré, CEP 06460-040, Barueri/SP. 2. PRESENÇA: Presente a totalida-
de dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. 
Eduardo de Toledo e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre os seguintes as-
suntos: (i) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretoria, bem como as de-
monstrações fi nanceiras anuais da Companhia, acompanhadas dos Pareceres emitidos pelos Auditores Independentes, 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) examinar e opinar sobre o orçamento de ca-
pital da Companhia, para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2019, com prazo de duração de 1 (um) 
ano; (iii) examinar e opinar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2018; e (iv) convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, 
examinadas as matérias constantes da ordem do dia, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições: (i) manifestaram-se favoravelmente (a) ao relatório da administração, às contas apresentadas 
pela Diretoria e às demonstrações fi nanceiras anuais da Companhia, acompanhadas do Parecer dos auditores indepen-
dentes, emitido em 27 de março de 2019, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, assim 
como à sua submissão à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; (b) à proposta de orçamento de capital para o exer-
cício de 2019, com prazo de duração de 1 (um) ano; e (c) à proposta de destinação dos resultados do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018; e (ii) aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, 
a ser realizada no dia 23 de abril de 2019, às 13h00; tudo conforme documentos apresentados aos membros do Con-
selho na presente reunião. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi la-
vrada a presente ata, que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Barueri/SP, 28 de março 
de 2019. Assinaturas: Eduardo de Toledo, Presidente da Mesa e, Paulo Yukio Fukuzaki, Secretário. Conselheiros: 
(1) Eduardo de Toledo; (2) Paulo Yukio Fukuzaki; e (3) Arthur Piotto Filho. Certifi co que a presente é cópia fi el do ori-
ginal lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 04, às folhas 16 e 17. Eduardo de Toledo 
- Presidente da Mesa, Paulo Yukio Fukuzaki - Secretário. JUCESP nº 287.334/19-3 em 30.05.2019. Gisela Simiema Ces-
chin - Secretária Geral.

MOBILIDADE PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A. 
CNPJ/MF Nº. 29.206.359/0001-00 - NIRE Nº. 3530051102-6 - COMPANHIA FECHADA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 02 de maio de 2019, às 18h00, na sede da Mobilidade Participações e Concessões S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 3, Vila Olímpia, CEP 04551-065, 
São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. 
MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo de Toledo e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário. 4. 
ORDEM DO DIA: (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. ITALO ROPPA ao cargo de Diretor Presidente Executi-
vo da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de seu respectivo substituto. 5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Con-
selheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição pre-
vista no artigo 17, alínea (a) do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: (i) Tomar conhecimento do pedido de re-
núncia formulado pelo Sr. ITALO ROPPA ao cargo de Diretor Presidente Executivo da Companhia, agradecendo ao 
mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e (ii) Aprovar a eleição do 
Sr. LUIS AUGUSTO VALENÇA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, analista 
de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 02.228.228-99 - SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
254.751.935-68, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/
SP, para ocupar o cargo de Diretor Presidente Executivo, com mandato até 21 de novembro de 2019, devendo o mes-
mo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, decla-
rando neste ato ter conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e 
consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades 
mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. Com as de-
liberações dos itens (i) e (ii) acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes Diretores: 1. Dire-
tor Presidente: Sr. LEONARDO COUTO VIANNA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, enge-
nheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 57.691.434-4 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 156.835.756-72, 
com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, eleito na Reu-
nião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 19 de março de 2019; 2. Diretor Presidente Executi-
vo: LUIS AUGUSTO VALENÇA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, analis-
ta de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 02.228.228-99 - SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
254.751.935-68, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/
SP, eleito na presente data; e 3. Diretor sem designação específi ca: Sra. ANA LUIZA BORGES MARTINS, brasileira, 
casada sob o regime e comunhão parcial de bens, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 26374678 - 
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 324.763.828-84, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco 
B, 4° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, eleita na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 
21 de novembro de 2017, todos com mandato até 21 de novembro de 2019, devendo os mesmos permanecerem em 
seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerra-
da a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por todos os 
presentes. São Paulo/SP, 02 de maio de 2019. Assinaturas: Eduardo de Toledo, Presidente da Mesa, e Paulo Yukio Fu-
kuzaki, Secretário. Conselheiros: (1) Eduardo de Toledo; (2) Arthur Piotto Filho; e (3) Paulo Yukio Fukuzaki. Certifi co 
que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração 
nº. 01, às folhas 14 e 15. Eduardo de Toledo Presidente da Mesa, Paulo Yukio Fukuzaki - Secretário. JUCESP nº 
294.121/19-5 em 30.05.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Balanço Patrimonial

2018 2017
Ativo/Circulante 6.916 7.565
Caixa e equivalentes de caixa 6.227 7.331
Contas a receber 377 -
Outros ativos 312 234
Não Circulante 15.223 4.809
Títulos e valores mobiliários 814 308
Imobilizado 1.885 652
Intangível 12.524 3.849
Total do Ativo 22.139 12.374
Passivo/Circulante 5.628 3.891
Fornecedores 826 673
Impostos a recolher 230 254
Salários e benefícios 4.301 2.525
Outras contas a pagar 271 439
Patrimônio Líquido 16.511 8.483
Capital Social 53.375 1.295
Reservas - 22.323
Lucro (Prejuízos) acumulados (36.864) (15.135)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 22.139 12.374

Demonstração de Resultado do Exercício 2018 2017
Receita de Serviços 18.626 9.296
Custos de Serviços (17.727) (7.109)
Lucro Bruto 899 2.187
Despesas Operacionais (21.194) (9.553)
Despesas de salários (13.685) (8.008)
Despesas gerais e administrativas (4.260) (2.127)

Despesas de Tecnologia (2.302) (584)
Despesas de depreciação e amortização (1.846) (1.021)
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 304 379
Despesas financeiras (840) (199)

(536) 180
Prejuízo do Exercício (21.730) (9.373)

Demonstração do Resultado Abrangente do Exercício 2018 2017
Lucro (Prejuízo) do Exercício (21.730) (9.373)
Outros Resultados Abrangentes Total (21.730) (9.373)

Demonstração do Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2018 2017
Resultado do exercício (21.730) (9.373)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
Depreciação e amortização 1.846 1.021
Baixa de imobilizado 52 -
Variações nos ativos e passivos operacionais
(Aumento) redução no contas a receber (377) 704
(Aumento) redução em títulos e valores mobiliários (506) (308)
(Aumento) redução outros ativos (79) (234)
Aumento (redução) em fornecedores 154 506
Aumento (redução) em outros passivos 1.585 2.562
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (19.055) (5.122)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Compras de imobilizado e intangíveis (11.806) (2.963)
Caixa líquido aplicado nas atividades investimento (11.806) (2.963)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento de Capital 29.757 12.869

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 29.757 12.869
Aumento (redução) nas disponibilidades (1.104) 4.784
Saldo no início do exercício 7.331 2.547
Saldo no fim do exercício 6.227 7.331
Aumento (redução) nas disponibilidades (1.104) 4.784

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido

Capital 
Social

Reservas 
de Capital

Prejuízos 
Acumulados Total

Saldos em 01/01/2017 646 10.103 (5.762) 4.987
Aumento de capital 649 12.220 - 12.869
Prejuízo do exercício - - (9.373) (9.373)
Saldos em 01/01/2018 1.295 22.323 (15.135) 8.483
Aumento de capital 52.080 (22.323) - 29.757
Prejuízo do exercício - - (21.729) (21.729)
Saldos em 31/12/2018 53.375 - (36.864) 16.511

Notas Explicativas
1. Contexto Operacional: A Empresa é uma sociedade anônima de capital 
fechado e tem por objeto a operação de plataforma de prestação de serviços 
para pessoas físicas e jurídicas, que compreende: a) as atividades de cor-
respondente bancário, nos termos da regulamentação aplicável; b) a manu-
tenção e gerenciamento de informações cadastrais; c) a compilação de in-
formações de crédito, investimento e capacidade de endividamento sobre 
pessoas físicas e jurídicas; d) a avaliação de risco de crédito; e) o gerencia-
mento de fluxos de contratos financeiros; e f) a elaboração e disponibiliza-
ção de cálculos, relatórios e ferramentas de gestão para clientes.

Diretoria
Sandro Weinfeld Reiss - Sócio-administrador - CPF/MF 220.154.728-94

José Francisco P. R. da Silva - 1SP289089/O-6 - Contador

Geru Tecnologia e Serviços Ltda.
CNPJ 20.955.843/0001-59

Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de reais - R$)

 
  
   

     
      

  
       

         



Esporte
Jornal O DIA SP

São Paulo, sexta-feira, 7 de junho de 2019

RKC Kart Club vai atrás da vitória
no Endurance Noturno de Interlagos

Página 8

Com três vitórias em três
jogos disputados, a seleção
brasileira masculina de vôlei
estreia na segunda etapa da Liga
das Nações na madrugada de
quinta para sexta-feira (7), às
3h40, contra o líder Irã. A par-
tida, que terá transmissão ao
vivo do SporTV 2, será no Mu-
sashino Forest Sport Plaza, em
Tóquio, no Japão.

O Brasil aparece em tercei-
ro lugar na classificação do
campeonato, com 8 pontos. A
seleção iraniana aparece na li-
derança, com 9, seguida pela
França, com o mesmo número
de pontos, porém menor saldo
de sets. O Irã venceu a Itália por
3 sets a 1, a China por 3 a 0 e a
Alemanha por 3 a 0. O Brasil
levou a melhor sobre os Esta-
dos Unidos por 3 a 0, sobre a
Austrália por 3 a 2 e ainda ven-
ceu a Polônia por 3 sets a 1.

O técnico da seleção brasi-
leira, Renan, avaliou a primei-
ra etapa como positiva, mas
aposta em uma evolução da
equipe nesta segunda semana.

“Os primeiros jogos nos
mostraram algo muito bom
como resultado, mas ao mes-
mo tempo deu para ver que pre-
cisamos melhorar em uma sé-
rie de coisas. Foi importante
dar ritmo de jogo para vários
jogadores e o nosso grande
objetivo é melhorar a cada dia.
Entendemos que os resultados
são consequência do trabalho

Alberto Otazú, Fábio Cunha, Fábio PL, Fernando Ximenes, Igor Mori, Ivan Guerra, Nelson Reple, Samer Ghosn e Vivi Gola
estão com a segunda, terceira e sexta posições no campeonato

É previsto a participação de mais de 30 equipes no Endurance
Noturno

O certame do Endurance No-
turno de Interlagos tem continui-
dade nesta sexta-feira (7) com a
disputa da segunda etapa de 3h15
de duração, no Kartódromo Ayr-
ton Senna, em São Paulo (SP). A
equipe Rotary Kart Club (RKC),
que ocupa a segunda, terceira e
sexta posições no campeonato
vai com força máxima para bus-
car a liderança do torneio, que é
ocupada pela FKart Projetelas
Monster.

“O objetivo é vencer. Como
estamos bem posicionados no
campeonato, vamos trabalhar
forte com todos os nossos karts,
e deixar para priorizar uma de
nossas equipes apenas na segun-
da metade do certame. Por en-
quanto, irão todos unidos aju-
dando uns aos outros”, planeja
Marcelo Yoshida, chefe do
time do clube de companheiris-
mo do Rotary Club Ponte Es-

taiada São Paulo.
Competindo com cinco du-

plas formada pelos pilotos Al-
berto Otazú, Eduardo Fiaminghi,
Fábio Cunha, Fábio PL, Fernan-
do Ximenes, Igor Mori, Ivan
Guerra, Nelson Reple, Samer

Ghosn e Viviane Gola, a equipe
RKC liderou mais da metade da
prova de abertura do campeona-
to com a RKC Imab, com Alber-
to Otazú e Fábio Cunha na pilo-
tagem, recebendo a bandeira de-
pois de 165 voltas a apenas

8s747 da FKart Projetelas
Monster. Em terceiro, a 17s680
do vencedor passou a RKC Vo-
tus. A RKC Speed Truck comple-
tou o pódio com excelente sexta
posição, determinando a equipe
com a melhor performance da
primeira prova do torneio de qua-
tro etapas do Endurance Notur-
no de Interlagos.

Os dez primeiros no certa-
me de Endurance Noturno de
Interlagos são: 1) FKart Pro-
jetelas Monster; 2) RKC Imab;
3) RKC Votus; 4) UXF1; 5)
FKart Amazon.com.br; 6) RKC
Speed Truck; 7) GPK1; 8)
UXF3; 9) Copa Huayra; 10)
Manos da Brawn3.

A equipe RKC tem o apoio de
Cervejas Votus/Ecoposte/Espeti-
nhos Esperança/Flash Courier/
Imab/Troféus Inarco/Master Ex-
press/Porto Penha Food Park/
Rolley Ball/Speed Truck.
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Pietro Fittipaldi disputa prova de Misano
da DTM com equipe oficial da Audi

Piloto de testes da Haas na F1 trabalharia neste final de semana com a equipe no GP do Canadá de F1, mas foi chamado às
pressas pela equipe Audi Sport Team Rosberg para disputar mais uma etapa na DTM; Jamie Green, piloto titular da equipe,
teve uma crise de apendicite durante a semana

Brasil estreia contra o Irã
 na segunda etapa da

Liga das Nações

Pietro Fittipaldi

Estreante na temporada 2019
da DTM, Pietro Fittipaldi parti-
cipará da etapa deste final de se-
mana em Misano, na Itália. O pi-
loto brasileiro originalmente es-

taria no Canadá para seguir a pro-
gramação da Haas nos boxes do
GP de F1, mas um chamado às
pressas da equipe Audi Sport
Team Rosberg mudou o com-

promisso do brasileiro, tudo por
conta de uma crise de apendicite
de Jamie Green, que também é
piloto da Audi.

“Eu queria agradecer a Audi
pela oportunidade e confiança. É
claro que não é a melhor das cir-
cunstâncias por causa do Jamie,
mas estou na torcida por uma re-
cuperação rápida dele no hospi-
tal. Quero mandar boas energias
para ele e vou fazer o máximo para
conseguir o melhor resultado para
a Audi e para a equipe Team Ros-
berg”, diz Pietro, que disputou
todas as outras etapas da DTM
pela WRT Team Audi Sport.

Chefe de esporte a motor da
Audi, Dieter Gass falou sobre a
importância de ter Pietro na equi-
pe para a rodada dupla deste fi-
nal de semana. “Para nós, Pietro
é a melhor solução. Ele conhece
o carro e mostrou boas perfor-
mances nas suas duas primeiras

etapas no DTM”, diz Dieter.
Gass também falou sobre o

problema de Jamie e desejou
uma boa recuperação ao piloto.
“Os sintomas apareceram de re-
pente à noite da terça para a quar-
ta-feira. Todos nós desejamos a
Jamie uma rápida recuperação. Ele
definitivamente não está apto para
competir neste fim de semana, por
isso estamos felizes que Pietro é
capaz de substituí-lo em tão pou-
co tempo”, completa Gass.

Os treinos para a etapa de
Misano começam nesta sexta-
feira, a partir das 9h55 da manhã.
O segunda treino livre será no
mesmo dia às 12h45, enquanto
o classificatório para a primeira
corrida será no sábado às 4h50
da manhã. A prova 1 será logo
depois, às 7h50 da manhã. No
domingo, a classificação será às
5h05 e a corrida 2 larga também
às 7h50.
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Marcel Coletta chega motivado em
Londrina após 2 vitórias na Porsche

Piloto da Cimed Racing conquistou duas vitórias no último final de semana no Velo Città pelo Porsche Carrera Cup e
resultado anima piloto de 17 anos para sua primeira corrida em Londrina na Stock Car

Marcel Coletta

Jovem revelação do automo-
bilismo brasileiro com apenas
17 anos, Marcel Coletta fará sua
estreia pilotando um Stock Car
na travada pista de Londrina,
onde será realizada neste final de
semana a quarta etapa do campe-
onato. O piloto paulista vem em-
balado com a vitória nas duas
provas do Porsche Carrera Cup
no último sábado no Velo Città
(SP), resultado que trouxe ainda
mais confiança para o piloto da
Cimed Racing.

“Fiquei muito feliz pelas duas
vitórias do último final de se-
mana. A primeira largando da
pole e a outra largando lá de
trás do grid e fazendo várias
ultrapassagens. Quero trazer
esse bom momento para a Sto-
ck Car, onde venho aprenden-
do bastante nesse meu primei-
ro ano”, diz Marcel, que é o
mais jovem piloto a pontuar na

história da Stock Car nesses 40
anos da categoria.

Diferentemente do que acon-
teceu no Velopark e em Goiânia,
Marcel possui uma experiência
com a pista de Londrina. O pilo-
to já disputou duas rodadas du-
plas da Stock Light no traçado
paranaense em 2018 e acredita
que isso ajudará na hora de seus
primeiros treinos para a etapa do
final de semana.

“É claro que o carro da Stock
Car é diferente do Light, mas em
uma pista técnica, como é o caso
dessa em Londrina, conhecer
bem o traçado ajuda bastante para
chegar lá e ser competitivo logo
nos primeiros treinos. Neste fi-
nal de semana também teremos
um treino extra para os estrean-
tes, então vou poder andar pou-
co mais”, diz Marcel, que con-
quistou sua primeira vitória na
Stock Light justamente no Para-

ná, em Curitiba.
Os treinos das Stock Car em

Londrina começam nesta sexta-
feira, a partir das 8h30 da manhã
com o shakedown. O primeiro
treino livre será às 10h30 e a se-
gunda sessão ocorre também no
mesmo dia às 13h15. A terceira
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sessão será no sábado às 9h30,
enquanto o classificatório está
marcada para 13h30, com exibi-
ção ao vivo no
GloboEsporte.com. A rodada du-
pla terá início no domingo ao
meio-dia, com transmissão ao
vivo do Sportv.

Renan em coletiva de imprensa

realizado no dia a dia”, anali-
sou Renan.

O treinador ainda fez ques-
tão de elogiar o nível técnico
da Liga das Nações e dos ad-
versários que o Brasil terá nos
próximos dias.

“Essa é uma competição
muito importante, onde estão as
melhores equipes do mundo e
essa segunda etapa é muito equi-
librada. São quatro seleções com
muita tradição dentro do volei-
bol internacional. Por isso, nes-
te momento, mesmo com a
equipe ainda não completa, es-
peramos fazer bons resultados”,
disse Renan, que está com o
foco direcionado a sua equipe.

“Estamos preocupados
com o crescimento da equipe,
independentemente dos adver-
sários que temos pela frente,
hoje o foco está na condição
técnica e física dos nossos
atletas. A Liga das Nações é
muito importante como prepa-
ração para o nosso objetivo
maior, que é buscar a classifi-
cação olímpica no mês de
agosto”, concluiu Renan.

O treinador brasileiro con-
ta, nesta primeira etapa da Liga
das Nações, com os levantado-
res Fernando Cachopa e Thia-
guinho; os opostos Wallace e
Alan; os centrais Lucão, Mau-
rício Souza, Isac e Flávio; os
ponteiros Lucarelli, Leal, Dou-
glas e Lucas Lóh, e os líberos
Thales e Maique.
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O tenista brasileiro Bruno
Soares foi superado na semifinal
de duplas mistas de Roland Gar-
ros. Ao lado da americana Nico-
le Melichar, com quem também
foi semifinalista na Austrália, ele
perdeu para a taiwanese Latisha
Chan e para o croata Ivan Dodig,
por 6/1 62. O mineiro encerra a
temporada de saibro e parte ago-
ra para a temporada de grama,
onde dá início a uma nova fase
na carreira.

“Infelizmente hoje não deu.
Eles dominaram, jogaram muito
bem e não deram chances. Não
é que jogamos mal, mas não ti-
vemos oportunidades,” disse
Bruno. “Mas foi mais uma se-

Bruno Soares é
superado na semifinal
de duplas mistas de

Roland Garros
Brasileiro começa a temporada de grama em Stuttgart

mifinal de Grand Slam, mais
um bom torneio e agora é se-
guir para a grama.”

O brasileiro iniciará a tem-
porada de grama ao lado do aus-
traliano John Peers, já que o
novo parceiro, o croata Mate
Pavic só poderá começar a
competir com ele em Queen’s.
“O Pavic tinha um compromis-
so de caridade e resolvi jogar
já na próxima semana, para
aproveitar que estou na Europa
e jogo ao lado do Peers.”

A parceria oficial com Pavic
terá início no torneio de Queen’s
e de lá eles seguem para Wim-
bledon, o terceiro Grand Slam da
temporada.


