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Venda de ações da Petrobras em
poder da Caixa movimentará R$ 7,2 bi

Governadores apresentam condições
para apoiar reforma da Previdência
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Total de famílias endividadas subiu
para 63,4% em maio, diz CNC

Comissão aprova crédito
extra de R$ 248,9 bilhões

para o Executivo

Esporte

São Paulo, quarta-feira, 12 de junho de 2019www.jornalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,84
Venda:       3,85

Turismo
Compra:   3,70
Venda:       4,01

Compra:   4,36
Venda:       4,36

Compra: 151,05
Venda:     180,40

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

Brasil começa quarta semana
com vitória sobre Japão

Paula Borgo no ataque
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A seleção brasileira femi-
nina de vôlei começou com vi-
tória a quarta semana da Liga
das Nações. Na terça-feira
(11), a equipe do treinador
José Roberto Guimarães su-
perou o Japão por 3 sets a 1
(25/17, 25/19, 20/25 e 25/
22), em 1h52 de jogo, em Tó-
quio, no Japão. Foi a sétima
vitória do time verde e amare-
lo na competição.

O Brasil voltará à quadra às
3h40 (horário de Brasília) des-
ta quarta-feira (12) contra a
Tailândia. O SporTV 2 trans-
mitirá ao vivo.

O resultado desta terça-
feira fez o Brasil subir para o
quarto lugar na classificação
geral, com 22 pontos (sete re-
sultados positivos e três nega-
tivos). A Turquia lidera, com

27 pontos, seguida pela China,
com 23 e a Itália, com 22. As ita-
lianas ainda entrarão em quadra

na tarde de hoje contra a Bulgá-
ria.
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Depois da nona etapa da IAAF
Race Walking Challenge, o Cir-
cuito Mundial de Marcha Atléti-
ca da IAAF, realizada no sábado,
em La Coruña, na Espanha, os
brasileiros Erica Rocha de Sena
(Orcampi Unimed-SP) e Caio
Oliveira de Sena Bonfim (CASO-
DF) mantêm-se entre os melho-
res do mundo, segundo classifi-
cação atualizada. A pernambuca-
na Erica terminou a prova dos 20
km do GP em quinto lugar, com
o tempo de 1:27:38, o seu me-
lhor de 2019.     Página 8

Erica Sena e Caio Bonfim estão
entre os melhores do Circuito
Mundial de Marcha Atlética

Erica Sena
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Kartismo: Novos
vencedores e líderes

no Campeonato
ClickSpeed

Gabriella Morais foi a estrela da etapa do CCSKA, com

duas vitórias
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A quarta etapa do Campeo-
nato ClickSpeed de Kart Ama-
dor (CCSKA) teve provas do-
minadas amplamente pelos
vencedores de cada categoria,
mas com movimentadas dispu-
tas pelas posições intermediá-
rias na tarde do último domin-
go, no Kartódromo Granja Vi-
ana, em Cotia (SP). Os vence-
dores foram Gustavo Ariel
(Elite), Gabriella Morais (Gra-
duados e Corrida das Prince-
sas) e Filipe Pelegi (Light), e
os resultados mexeram bem
nas tabelas de pontuação, com
Alberto Otazú (Elite) e Laila
Almeida (Corrida das Prince-
sas) mantendo a liderança, e
José Jurandir Junior (Gradua-
dos) e Filipe Pelegi (Light)
como novos líderes.

Abrindo a programação
com 13 garotas, a experiente

Gabriella Morais dominou
amplamente a Corrida das
Princesas, largando da pole
position, estabelecendo a vol-
ta mais rápida e vencendo de
ponta a ponta. Mas isto não
foi suficiente para tirar Laila
de Almeida da liderança do
campeonato, que chegou em
segundo. Agora Laila soma
184 pontos, 27 de vantagem
sobre Gabriella, vice-líder
com duas vitórias.

A prova da Light foi a
mais movimentada do dia,
com muitas disputas e troca
de posições. Rodrigo Bru-
netti largou da primeira po-
sição, Rogério ‘Cebola’ Car-
doso fez o giro mais rápido,
mas a vitória ficou com Fili-
pe Pelegi.          Página 8

26º C

13º C

Quarta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

Soja brasileira
chega a novo

porto na
China

Navio com 50,7 mil tone-
ladas de soja do Brasil chegou
ao porto de Panjin, na Provín-
cia de Liaoning, no nordeste da
China, dando início à progra-
mação desse porto para as im-
portações de grãos não só pro-
venientes de portos brasilei-
ros, mas também de outras par-
tes do mundo.

Panjin, o quinto porto im-
portador de grãos em Liaoning,
é um dos nove terminais apro-
vados pela administração alfan-
degária da China para supervi-
sionar as importações de
grãos. Para demonstrar a via-
bilidade do porto, um carguei-
ro panamenho atracou anteri-
ormente no Terminal de Grãos
de Panjin.  Página 3

Crescem
pedidos de
refúgio de

venezuelanos
na União
Europeia

O número de novos reque-
rentes de refúgio na União Eu-
ropeia voltou a aumentar. Des-
de o início de janeiro até o fi-
nal de abril, um total de
206.500 pedidos de refúgio foi
registrado pela Agência Euro-
peia de Apoio ao Asilo (Easo,
na sigla em inglês). No mes-
mo período de 2018, eles con-
tabilizaram cerca de 179 mil.

Segundo os registros, au-
mentou o número de requeren-
tes de refúgio de países cujos
cidadãos podem entrar no es-
paço Schengen sem necessida-
de de visto.  Página 3

O percentual de famílias
endividadas no país ficou em
63,4% em maio. Segundo da-
dos divulgados na terça-feira
(11) pela Confederação Naci-
onal do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), a
parcela de famílias endividadas
é superior à registrada em abril
(62,7%). Essa é a quinta alta
consecutiva do indicador nes-
se tipo de comparação.

A parcela dos endividados
também cresceu na compara-
ção com maio do ano passa-
do, quando foi registrada uma
taxa de 59,1%.

O percentual de famílias
inadimplentes, isto é, com dí-
vidas ou contas em atraso, fi-
cou em 24,1%, acima dos

23,9% de abril deste ano, mas
abaixo dos 24,2% de maio de
2018.

Já as famílias que não têm
condições de pagar suas con-
tas ou dívidas somam 9,5%, o
mesmo percentual de abril, mas
abaixo dos 9,9% de maio do
ano passado.

O percentual de famílias
que se consideram muito
endividadas caiu para 12,9%.
Em abril, eram 13% e, em
maio, 13,4%. A maior parte das
dívidas (78,6%) se refere a car-
tões de crédito. O tempo mé-
dio de comprometimento com
dívidas chega a sete meses e o
tempo médio com pagamento
em atraso é de 62,9 dias.
(Agencia Brasil)
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Após acordo entre os parti-
dos e o governo federal, a Co-
missão Mista de Orçamento
(CMO) aprovou na terça-feira
(11) o projeto de crédito suple-

mentar que concede ao Executi-
vo autorização para quitar, por
meio de operações de crédito,
despesas correntes de R$ 248,9
bilhões. O PLN 4/19 segue para

votação, ainda nesta tarde, dos
deputados e senadores em ses-
são do Congresso Nacional.

Segundo a equipe econômi-
ca do governo, a autorização do
Congresso para o crédito extra é
fundamental para garantir o pa-
gamento de subsídios e benefí-
cios assistenciais, sem descum-
prir a chamada regra de ouro, que
impede o governo de se endivi-
dar para pagar despesas corren-
tes, como salários.

O relator da proposta na
CMO, deputado Hildo Rocha
(MDB-MA), votou pela aprova-
ção. O parlamentar rejeitou duas
emendas, mas elevou em R$ 80
milhões o repasse ao Programa
Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf),
cancelando o mesmo valor em
subvenções.     Página 4

Comissão Mista de Orçamento

Em um dia de otimismo no mercado financeiro, o dólar caiu para
o menor nível em mais de dois meses, e a Bolsa de Valores voltou a
aproximar-se do recorde histórico. O índice Ibovespa, da B3 (antiga
Bolsa de Valores de São Paulo), subiu 1,53%, fechando aos 98.960
pontos, maior nível desde 19 de março, quando o indicador tinha
fechado aos 99.588 pontos.

O Ibovespa aproxima-se do recorde de 99.994 pontos, registra-
do um dia antes, em 18 de março. No mercado de câmbio, o dólar
comercial encerrou a  terça-feira (11) vendido a R$ 3,85, com re-
cuo de 0,88%. Foi a cotação mais baixa em dois meses, desde 10 de
abril, quando a divisa tinha encerrado vendida a R$ 3,824.

O dólar operou em baixa durante toda a sessão, mas intensificou
a queda a partir do início da tarde, quando a Comissão Mista de Or-
çamento (CMO) do Congresso Nacional aprovou um crédito suple-
mentar de R$ 248,9 bilhões para permitir que o governo emita títu-
los da dívida pública para evitar a interrupção de gastos correntes,
como o pagamento de aposentadorias, do Bolsa Família e de demais
benefícios assistenciais e dos subsídios do Plano Safra.

A Bolsa de Valores também ampliou o ritmo de alta depois da
aprovação do texto na CMO. Por unanimidade, o plenário do Con-
gresso aprovou o crédito extraordinário.em sessão conjunta, por 450
votos favoráveis e nenhum contra. (Agencia Brasil)

Em dia de otimismo,
Bolsa sobe e aproxima-se

de recorde histórico
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São Paulo participa de Fórum de
Governadores em Brasília

O Governador de São Paulo,
João Doria, participou na manhã
da terça-feira (11), do Fórum de
Governadores, em Brasília. No
encontro, representantes de 25
das 27 unidades da Federação
debateram a inclusão de estados
e municípios na reforma da Pre-
vidência, em discussão na Câ-
mara dos Deputados.

Para João Doria, o resultado
da reunião foi positiva e houve
avanço no diálogo entre os parti-
cipantes. Além de representantes
de 24 Estados e do Distrito Fede-
ral, participaram o presidente da
Câmara, deputado Rodrigo Maia,

o relator da reforma da Previdên-
cia, deputado Samuel Moreira,
entre outros parlamentares. So-
mente Maranhão e Amazonas não
puderam participar do Fórum.

“Não vi nenhuma manifesta-
ção contrária à inclusão de esta-
dos e municípios [na proposta da
reforma da Previdência]. Me pa-
rece que esse é um ponto que
uniu todos os governadores”,
afirmou o Governador de São
Paulo, em entrevista coletiva
concedida ao final da reunião.

Doria afirmou que os gover-
nadores apresentaram os pontos
que desejam discutir sobre o pro-

jeto elaborado pelo governo fe-
deral. Entre eles a Previdência
Rural, o Benefício de Prestação
Continuada (BPC), a participa-
ção de policiais militares e de
professoras de magistério.

“Devo dizer que o relator foi
sensível [aos pontos apresentados
pelos governadores]. Evidente-
mente ele não se manifestou de-
finitivamente porque cabe esse
entendimento com os líderes, no
colégio de líderes no Congresso
Nacional. E todos os governado-
res respeitam e reconhecem isso.
Mas houve gesto de boa vontade
e de bom entendimento por par-

te do relator, deputado Samuel
Moreira”, disse Doria.

O Governador de São Paulo
reforçou que o posicionamento
do Governo é favorável à apro-
vação da reforma. “Nossa posi-
ção sempre foi apoiar a reforma
da Previdência para que ela pos-
sa ser votada, votada favoravel-
mente. E com isso o Brasil ter
uma reforma previdenciária e
passar a crescer, gerando confi-
abilidade de investidores inter-
nacionais, gerando com isso
mais investimentos, empregos e
a recuperação econômica do
país”, afirmou.

Expresso Aeroporto: mais mobilidade
para moradores da região e turistas

O Expresso Aeroporto, trem
direto entre as estações Luz e
Aeroporto-Guarulhos da CPTM,
trouxe mais comodidade para
quem deseja ir até o Aeroporto
Internacional de São Paulo/Gua-
rulhos e também aos moradores
da cidade. A partir de 2021, um
novo projeto de extensão até os
terminais de passageiros, anun-
ciado em 28 de maio pelo Go-
verno de São Paulo, facilitará
ainda mais o acesso ao local.

Em maio, o Expresso, pas-

sou a operar nos fins de sema-
na e feriados, em três horários
por dia, em cada sentido. “Já fi-
cou bem confortável essa vin-
da para cá”, disse a turista Ma-
ria Araújo.

Atualmente, quem vai do ae-
roporto em direção ao centro da
cidade, por exemplo, pega um
ônibus do aeroporto até a esta-
ção da CPTM Aeroporto-Guaru-
lhos e depois pega o trem com
destino à Estação Luz.

“A grande vantagem do trem

é que você tem comodidade”,
conta o morador da cidade de
Guarulhos, Rafael Lima. Mora-
dor de São Paulo, o passageiro
Antônio Carlos de Oliveira,
usou o serviço pela primeira vez
e a avaliação foi positiva. “Eu
estou adorando porque é uma
maneira fácil de chegar ao aero-
porto, sem complicação e de
baixo custo”, comemorou.

Com o prolongamento da li-
nha, com previsão de entrega
para maio de 2021, os passagei-

ros não precisarão mais do ôni-
bus para acessarem os três ter-
minais do aeroporto. “Isso vai
viabilizar muita coisa para o pau-
listano e para a pessoa que está
chegando no Brasil através de
São Paulo”, afirma Oliveira.

A também moradora da capi-
tal Rosana Santiago gostou da
novidade. “Antes eu ia até o Ta-
tuapé e depois pegava um ônibus
até Guarulhos, o Expresso já aju-
dou, mas com o novo projeto vai
ser bem mais cômodo”, conta.

Terminal São Mateus da EMTU
distribui kits para testes de HIV

Nesta quarta-feira (12), Dia
dos Namorados, o clima será de
romance, mas também de preo-
cupação com a saúde dos parcei-
ros. Por isso, quem passar pelo
Terminal Metropolitano São Ma-
teus poderá retirar um kit de au-
toteste de HIV e realizá-lo com
privacidade no conforto da sua
residência. Agentes do Centro de
Testagem e Aconselhamento –
CTA da Prefeitura de São Paulo
estarão das 10h às 12h e das 15h
às 17h distribuindo o material e
orientando passageiros a como
realizar o procedimento.

O kit de autoteste de HIV
contém bula com instruções,
lanceta (dispositivo indicado
para recolher amostras de san-
gue), capilar (pequeno tubo) e
um dispositivo. A lanceta é uti-
lizada para furar o dedo, recolher
a amostra de sangue com o ca-
pilar e pingar no dispositivo
onde há uma substância reagen-
te. O resultado aparece num pe-
ríodo de 10 a 20 minutos.

Caso o teste dê positivo ou
inconclusivo, recomenda-se a
ida imediata a um posto de saú-
de para confirmar o diagnóstico

e iniciar o tratamento contra a
doença.

Simples e prático, a distribui-
ção dos kits é uma iniciativa do
Ministério da Saúde para que um
maior número de pessoas possa
ser diagnosticado, além de permi-
tir aos cidadãos cuidarem da saú-
de com mais autonomia. A vanta-
gem do autoteste é que a presen-
ça do agente não é necessária, agi-
lizando o procedimento.

No terminal também haverá
distribuição de preservativos,
unidades de gel lubrificante e
folhetos informativos que expli-

cam sobre as infecções sexual-
mente transmissíveis (IST) e
como se prevenir delas.

O Ministério da Saúde reco-
menda que pessoas sexualmen-
te ativas realizem testes contra
HIV e ISTs regularmente. Quan-
to mais cedo o início do trata-
mento menor a possibilidade de
desenvolver a AIDS.

Essa ação faz parte da políti-
ca de responsabilidade social da
EMTU/SP que promove eventos
culturais, inclusão social e cam-
panhas ligadas à saúde da popu-
lação.

Etecs divulgam locais de exame do
processo seletivo do Vestibulinho

Prova será realizada no próximo domingo (16), às 13h30; candidatos podem fazer a consulta sobre a lista pela internet

Os candidatos que realiza-
ram a inscrição no Vestibulinho
já podem consultar, pela inter-
net, a lista dos locais onde será
realizada a prova do processo
seletivo das Escolas Técnicas
Estaduais (Etecs) para o segun-
do semestre de 2019. Os inte-
ressados também têm a opção de
verificar a relação na unidade em
que pretendem estudar.

Vale destacar que a prova do
próximo domingo (16) começa-
rá às 13h30 e terá quatro horas
de duração. Os portões das esco-
las serão abertos às 12h30, com
fechamento às 13h30. Não será
permitida a entrada de nenhum
candidato após esse horário.

Para fazer a prova, é preciso
levar caneta esferográfica de tin-
ta preta ou azul, lápis preto nº 2,
borracha, régua e o original de

um dos seguintes documentos:
cédula de identidade (RG); cé-
dula de identidade de estrangei-
ros (RNE) dentro da validade;
carteira nacional de habilitação
(CNH) dentro da validade ou
com até 30 dias do vencimento,
conforme legislação em vigor;
documento expedido por ordens
ou conselhos profissionais, den-
tro da validade, que, por lei fe-
deral, vale como documento de
identidade em todo o País
(exemplo: OAB, Coren e Crea,
entre outros); carteira de traba-
lho e previdência social (CTPS)
ou passaporte brasileiro dentro
da validade.

Provas
* Exame – primeiro módulo

dos cursos do Ensino Técnico
(presencial, semipresencial e
online) e para o primeiro termo

do Ensino Técnico Integrado ao
Médio na modalidade EJA: a pro-
va terá 50 questões de múltipla
escolha, cada uma com cinco al-
ternativas, relacionadas às dife-
rentes áreas do saber (científico,
artístico e literário), à comuni-
cação e à expressão, em diversos
tipos de linguagem, abrangendo
conhecimentos comuns do Ensi-
no Fundamental, de 5ª a 8ª série
ou do 6º ao 9º ano.

O gabarito oficial da prova
será divulgado no domingo (16),
a partir das 18h, nos sites
www.cps.sp.gov.br e
www.vestibulinhoetec.com.br.

* Exame – Cadastro de re-
serva para o acesso: a prova tes-
te para acesso direto ao segun-
do módulo do Ensino Técnico
(cadastro de reserva para vagas
remanescentes) terá 30 ques-

tões de múltipla escolha, cada
uma com cinco alternativas, re-
lacionadas às competências pro-
fissionais do primeiro módulo
da habilitação escolhida.

O gabarito oficial da prova
teste será divulgado na próxima
segunda-feira (17), a partir das
14h, também pela internet.

* Exame – Especialização
Técnica de Nível Médio: a pro-
va teste para os cursos de espe-
cialização técnica terá 30 ques-
tões objetivas, cada uma com
cinco alternativas relacionadas
às competências específicas de
aprendizagem na habilitação téc-
nica da formação do candidato.

O gabarito oficial da prova
teste será divulgado na próxima
terça-feira (18), a partir das 14h,
nos sites www.cps.sp.gov.br e
www.vestibulinhoetec.com.br.

USP: Esalq promove lançamento de
desafio sobre segurança alimentar

Iniciativa propõe uma reflexão à sociedade sobre a tarefa mundial de alimentar cerca de 10 bilhões de pessoas em 2050

Estão abertas até o dia 18 de
outubro as inscrições para o
Projeto Temático 2019, lança-
do recentemente pela Escola
Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (Esalq), da Universida-
de de São Paulo (USP), com o
tema “Brasil, esperança alimen-
tar do futuro!”.

O desafio propõe uma refle-
xão à sociedade sobre a segu-
rança alimentar e o papel do
Brasil no desafio mundial de
alimentar cerca de 10 bilhões
de pessoas em 2050. Para o
êxito da iniciativa, a Esalq con-
ta com as parcerias da Direto-
ria Regional de Ensino de Pira-
cicaba e da Câmara de Vereado-
res do município.

A iniciativa está dividida nas

categorias Frases e Fotos, aber-
ta para toda a comunidade, além
da categoria Redação, para es-
tudantes do Ensino Médio. Po-
dem participar os estudantes das
escolas das redes municipal,
estadual, particular e SESI.

Diretrizes
Com base na Agenda 2030

para o Desenvolvimento Susten-
tável, que norteia ações e pro-
gramas das Nações Unidas e dos
países membros rumo ao desen-
volvimento sustentável, e com o
foco em princípios de ciência e
de cidadania, o campus USP Luiz
de Queiroz se dedica a um dos
objetivos mencionados pela
ONU como de grande importân-
cia para a humanidade e o plane-
ta nos próximos onze anos.

Durante o lançamento do
projeto, o diretor da Esalq, Dur-
val Dourado Neto, abordou a
importância da ação. “Uma das
diretrizes da atual gestão da USP
é a aproximação com os muni-
cípios e essa parceria com a Câ-
mara e com a Diretoria de En-
sino atendem esse objetivo e se
alinha a uma demanda da socie-
dade”, ressalta.

Para o presidente da Câma-
ra Municipal de Piracicaba, ve-
reador Gilmar Rotta, a parceria
adere à proposta do Parlamen-
to Aberto. “Ter a Esalq e a Di-
retoria de Ensino como parcei-
ros é algo que se alinha com a
abertura da Câmara para rece-
ber instituições e pessoas que
possam contribuir com o de-

senvolvimento da cidade e a for-
mulação de políticas públicas,
que beneficiam diretamente os
estudantes da cidade”, diz.

Representando a Diretoria
de Ensino, a Coordenadora do
Núcleo Pedagógico, Rosane de
Paiva Felício, falou do impacto
positivo que o desafio terá nas
atividades em sala de aula. “Pro-
por um tema como esse certa-
mente provocará professores e
estudantes a refletir, pesquisar
e ressignificar conteúdos em
sala de aula. Além disso, a real
aproximação com a universida-
de pública trará um impacto
positivo para as turmas que se
aproximam do processo vesti-
bular e da escolha de uma pro-
fissão”, avalia.

MÍDIAS
Coluna [diária] de política do jornalista Cesar Neto é publi-

cada desde 1993. Imprensa: jornal “O DIA” [3º diário mais anti-
go em São Paulo SP]. Internet: desde 1996, www.cesarneto.com
foi pioneiro no Brasil. Twitter: somos a pré-história [estética-
métrica adotada pela rede social] @CesarNetoReal

C Â M A R A  ( S P )
Alguns vereadores do novo PSDB de Bruno Covas com João

Doria precisam definir se ficam ou se saem do partido, uma vez
que o diretório paulistano tá com dificuldade de arrecadar valo-
res até módicos pra sustentar institucionalmente as candidaturas
2020. Na insatisfação, que devolvam os cargos

P R E F E I T U R A  ( S P )
Novo Secretário [Educação] de Bruno Covas [novo PSDB] é

Bruno Caetano, que começou com o então vereador Ricardo
Montoro, tornou-se o mais jovem Secretário estadual [Comuni-
cação] e consagrou-se no SEBRAE. Bruno pode dar ao xará can-
didato à reeleição as condições de tirar notas altas nas urnas

A S S E M B L E I A  ( S P )
Mais prejudicada que favorecida com o sobrenome, a deputa-

da Valéria Bolsonaro tá - por enquanto - na chamada ‘coluna de
observação’ do que é o maior Parlamento estadual do Brasil e
também de como rolam as lógicas dos colegas do PSL e demais
partidos. Afinal, este é seu 1º mandato público

G O V E R N O  ( S P )
João Doria segue causando, inclusive em relação aos gover-

nadores dos demais Estados, uma vez que seu posicionamento a
favor de que as reformas da Previdência valham também pra Es-
tados e municípios vai deixando sem muita saída quem não assu-
mir os ônus de que ou é assim ou vão quebrar

C O N G R E S S O
Perguntas da hora: apesar do crime e da ilegalidade de como

rolam as acusações vazadas contra Moro e Dallagnol, vem aí uma
CPI da Lava-Jato, bancada por oposições e ‘centrões’ no Senado
e Câmara Federal ? E o projeto anti-crime ? Vai pro brejo ? Se
não for, vai virar um monstrengo que bate e assopra ?

P R E S I D Ê N C I A
Perguntas da hora: se Sérgio Moro for rifado do governo

Bolsonaro, pode virar candidato Presidencial em 2022, assim
como Ciro Gomes em 2018 em relação a Lula ? E os movimen-
tos construídos no Impedimento de Dilma ? Voltarão pelas ruas,
só que agora na pegada de um “Brasil e Moro acima de Todos” ?

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

tornando referência das liberdades possíveis. Está dirigente na
Associação “Cronistas de Política - São Paulo”. Recebeu Meda-
lha Anchieta [Câmara Municipal de São Paulo] e Colar de Hon-
ra ao Mérito [Assembleia Legislativa de São Paulo - Brasil]

Fundação oferece
curso de português

para refugiados
Inclusão. Essa é a proposta

do novo curso de português para
pessoas em situação de refúgio,
criado pela Fundação Memorial
da América Latina, em parceria
com a Universidade Nove de Ju-
lho (Uninove), com a Caritas Ar-
quidiocesana de São Paulo e
com o Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Refugia-
dos (Acnur). As aulas têm início
nesta quarta-feira (12), às 14h.
Serão oferecidas trinta vagas.

O curso é para atender as
pessoas recém-chegadas ao país
e que se encontram em contex-
to de vulnerabilidade acentuada
em função do idioma diferente.
A iniciativa pretende aproximar
e promover a integração dos po-
vos por meio do aprendizado do
português, pois o não conheci-
mento da língua é um dificulta-
dor para o convívio social e para

pleitear oportunidades no mer-
cado de trabalho.

O curso de idiomas oferecerá
um intensivo com duração de oito
semanas, nas dependências da Fun-
dação Memorial da América Lati-
na e da Uninove. Para a primeira
aula haverá equipe de apoio da Uni-
nove identificada no metrô Barra
Funda que receberá os alunos.

Para viabilizar e garantir a
permanência do aprendiz com
filhos, a Uninove disponibiliza-
rá uma equipe multidisciplinar
para desenvolver atividades com
estas crianças e adolescentes. As
pessoas em situação de refúgio
serão encaminhadas para o cur-
so pela Caritas.

Curso de português para pes-
soas em situação de refúgio
data: início na quarta-feira (12);
quartas, quintas e sextas, das 14h
às 17h.
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Soja brasileira chega a
novo porto na China
Navio com 50,7 mil toneladas de soja do Brasil chegou ao

porto de Panjin, na Província de Liaoning, no nordeste da China,
dando início à programação desse porto para as importações de
grãos não só provenientes de portos brasileiros, mas também de
outras partes do mundo.

Panjin, o quinto porto importador de grãos em Liaoning, é
um dos nove terminais aprovados pela administração alfandegá-
ria da China para supervisionar as importações de grãos.

Para demonstrar a viabilidade do porto, um cargueiro pana-
menho atracou anteriormente no Terminal de Grãos de Panjin,
permitindo que a soja fosse transferida a uma velocidade de 700
toneladas por hora para um transportador totalmente fechado.

O grão foi enviado diretamente para os moinhos de proprie-
dade da Liaoning Huifu Rongxing Protein Technology.

Panjin é o principal centro de distribuição de grãos e deriva-
dos de petróleo da China, com uma série de instalações de pro-
cessamento de alimentos pertencentes a empresas internacio-
nalmente competitivas, como Beidahuang Group, Yihai Kerry,
Beijing Grain Group e COFCO. (Agencia Brasil)

Crescem pedidos de
refúgio de

venezuelanos na
União Europeia

O número de novos requerentes de refúgio na União Europeia
voltou a aumentar. Desde o início de janeiro até o final de abril,
um total de 206.500 pedidos de refúgio foi registrado pela Agên-
cia Europeia de Apoio ao Asilo (Easo, na sigla em inglês). No
mesmo período de 2018, eles contabilizaram cerca de 179 mil.

Segundo os registros, aumentou o número de requerentes de
refúgio de países cujos cidadãos podem entrar no espaço Schen-
gen sem necessidade de visto. Estes incluem Venezuela, Colôm-
bia, Albânia e Geórgia.

A Venezuela, que entrou recentemente em grave crise políti-
ca e econômica, está em segundo lugar, depois da Síria, entre os
países de origem dos maiores grupos de solicitantes de refúgio.
O Afeganistão ocupa a terceira posição.

O número de requerentes de refúgio da Venezuela aumentou
em 121%, para 14.257, nos primeiros quatro meses deste ano,
em relação ao mesmo período de 2017. E 8.097 pessoas chega-
ram vindas da Colômbia, cifra 156% maior do que no mesmo
período do ano anterior.

Pediram refúgio 20.392 pessoas vindas da guerra civil na Síria.
O número caiu em 8%. Do Afeganistão, 14.042 pedidos foram re-
gistrados, 36% a mais do que um ano antes. (Agencia Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro
anunciou, na terça-feira (11), em
sua conta no Twitter, a redução
no preço do litro da gasolina nas
refinarias. Segundo o presiden-
te, o preço médio do combustí-
vel vendido às distribuidoras caiu
de R$ 1,81 para R$ 1,75. De
acordo com a Petrobras, a redu-
ção no preço médio foi de 3%.

Pela tabela da Petrobras, o
menor valor praticado pelas re-
finarias é na cidade de São Luís
(R$ 1,59). Em seguida, vêm as
cidades de Itacoatiara, no Ama-
zonas ( R$ 1,62); Ipojuca, em
Pernambuco (R$ 1,65); e Gua-
maré, no Rio Grande do Norte,

e Manaus (R$ 1,66).Os maiores
preços estão em Brasília (R$
1,89), Senador Canedo, em Goi-
ás (R$ 1,88) e Uberaba (R$
1,87), e Uberlândia (R$ 1,85),
ambas em Minas Gerais.

No estado de São Paulo os
maiores preços são os de Ribei-
rão Preto (R$ 1,84), Barueri (R$
1,83) e Paulínia (R$ 1,79). No
Rio de Janeiro, maior estado pro-
dutor de petróleo do país, a ga-
solina é vendida pela Refinaria
de Duque de Caxias a R$ 1,77 e
na de Volta Redonda, a R$ 1,80.

Segundo a Petrobras, a polí-
tica de preços para a gasolina e
o diesel vendidos às distribuido-

ras tem como base o preço de
paridade de importação, forma-
do pelas cotações internacionais
desses produtos mais os custos
que importadores teriam, como
transporte e taxas portuárias.

“A paridade é necessária por-
que o mercado brasileiro de
combustíveis é aberto à livre
concorrência, dando às distribui-
doras a alternativa de importar
os produtos. Além disso, o pre-
ço considera uma margem que
cobre os riscos [como volatili-
dade do câmbio e dos preços]”,
informou a companhia em sua
página na internet.

Ainda de acordo com a esta-

tal, a gasolina e o diesel vendi-
dos às distribuidoras são diferen-
tes dos produtos no posto de
combustíveis. “São os combustí-
veis tipo A, ou seja, gasolina an-
tes da sua combinação com o eta-
nol, e diesel, também sem adição
de biodiesel. Os produtos vendi-
dos nas bombas ao consumidor
final são formados a partir do tipo
A misturados a biocombustíveis.
Os preços que divulgamos aqui se
referem aos produtos tipo A”, es-
clareceu a Petrobras.

A lista completa dos preços
praticados nas refinarias pode ser
conferida na página da empresa
na internet. (Agencia Brasil)

Safra 2018/2019 deve chegar a
238,9 milhões de toneladas de grãos

A Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) divul-
gou na terça-feira (11) o 9º Le-
vantamento da Safra de Grãos
2018/2019. Ele indica que a pro-
dução no Brasil pode chegar a
238,9 milhões de toneladas. Se-
gundo a Conab, o número repre-
senta um crescimento de 4,9%,
ou seja, 11,2 milhões de tonela-
das a mais na comparação com a
safra de 2017/2018.

O levantamento aponta tam-

bém para o crescimento da área
plantada, que deve ficar em 62,9
milhões de hectares, com um au-
mento de 1,9%, em relação à sa-
fra anterior. “Os maiores aumen-
tos de área identificados são de
soja, 672,8 mil hectares, milho
segunda safra, 795,3 mil hecta-
res e algodão, 425 mil hectares”.

De acordo com a Conab, a
produção do milho primeira sa-
fra está estimada em 26,3 mi-
lhões de toneladas, com desta-

que para a produção da Região
Sul, que representa mais de 45%
desse total. Os dados mostram,
no entanto, uma redução de 2%
na área cultivada, especialmen-
te nos estados de Minas Gerais,
do Maranhão e Piauí.

Já a produção do milho se-
gunda safra teve um aumento de
31,1%, puxada principalmente
pelos incrementos esperados
em Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul e Paraná. “A área cultiva-

da também alcançou um acrés-
cimo de 6,9% comparada à sa-
fra 2017/18”.

Com relação à produção de
soja, ela deve alcançar 114,8 mi-
lhões de toneladas, 3,7% menor
em relação ao resultado de
2017/2018. Segundo a Conab, a
maior da produção (78%) está
nas regiões Centro-Oeste e Sul.
O levantamento indica ainda um
crescimento de 1,9% na área de
plantio. (Agencia Brasil)

A estimativa para a safra de
grãos de 2019 foi elevada em
maio, divulgou na terça-feira
(11) o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
A projeção é que serão colhidas
234,7 milhões de toneladas, 3,2
milhões a mais do que havia sido
estimado em abril.

Em termos percentuais, o
montante de cereais, legumino-
sas e oleaginosas previsto agora
é 1,4% maior do que o foi pro-
jetado em abril e deve superar a
safra de 2018 em 3,6%.

O IBGE também divulgou que
espera um crescimento de 2,7%
na área colhida em 2019, que deve
somar 62,6 milhões de hectares.
A área prevista divulgada hoje su-
pera a previsão de abril em 0,5%.

O arroz, o milho e a soja cor-
respondem a 92,4% de toda a
safra nacional e ocupam 87,4%
da área colhida. Enquanto as áre-
as do milho (+6,3%) e da
(+2,1%) soja devem crescer em
relação a 2018, a do arroz deve
ter uma queda de 10,3%. Em re-
lação à produção, o milho deve
ter uma alta de 15,7%, contras-
tando com a queda de 4,5% para
a soja e de 11,2% para o arroz.

Mais de um quarto da safra
de cereais, leguminosas e olea-
ginosas do Brasil está concen-

IBGE eleva
estimativa da safra
de grãos para 2019

trada no Mato Grosso (27,5%),
seguido do Paraná (15,7%) e do
Rio Grande do Sul (14,7%).
Consequentemente, as regiões
Centro-Oeste (45,2%) e Sul
(33,2%) detêm quase 80% da
produção nacional.

Em relação ao ano passado,
apenas o Sudeste deve ter queda
na produção, de 3,3%. Norte
(+4,3%), Centro-Oeste (+5,1%),
Sul (+4,5%) e Nordeste (+0,3%)
devem ter uma safra maior em
2019.

Outros grãos
Entre todos os grãos moni-

torados pelo IBGE, a aveia teve
o maior crescimento na estima-
tiva de safra em maio, com 18%
a mais do que havia sido proje-
tado em abril. Cevada (11,5%),
trigo (10,1%) e sorgo (4%) tam-
bém se destacam.

O feijão teve a estimativa da
terceira safra elevada em 2,1%,
enquanto as estimativas da pri-
meira (-2%) e da segunda (-
0,4%) foram reduzidas em rela-
ção a abril. Também foram revi-
sadas para baixo as safras do café
canephora (-1,9%) e do café ará-
bica (-2,6%)

Em relação a 2018, o café
deve ter uma produção 12,1%
menor, e o feijão, uma queda de
0,7%. (Agencia Brasil)

Venda de ações da Petrobras em poder
da Caixa movimentará R$ 7,2 bi

A venda de ações da Petro-
bras em poder da Caixa Econô-
mica Federal movimentará R$
7,2 bilhões, pelo valor de fe-
chamento dos papéis no fim da
semana passada. A operação faz
parte do plano do banco de re-
duzir a dependência de recur-
sos do Tesouro Nacional.

Na segunda-feira (10), a

Petrobras anunciou a oferta
pública no mercado secundário
(quando os papéis trocam de
mãos) das ações da petroleira
detidas pela Caixa. Atualmen-
te, o banco possui 3,24% de
participação da estatal.

Todas as ações a serem ven-
didas são ordinárias, com di-
reito a voto no Conselho de

Administração da Petrobras. A
oferta ocorrerá tanto no Bra-
sil como no exterior.

Pelo Prospecto Preliminar
de Oferta Global, disponível
no site da Petrobras, cerca de
30% das ações serão destina-
das a pessoas físicas, que te-
rão de 17 a 24 de junho para
fazerem as reservas. Funcioná-

rios da Petrobras e da Caixa
terão prioridade para comprar
até 2% do valor total dos pa-
péis.

As ações começarão a ser
vendidas na bolsa de valores no
dia 27. Cada investidor poderá
comprar no mínimo R$ 3 mil
e no máximo R$ 1 milhão em
papéis. (Agencia Brasil)

Produção industrial cresce em dez
locais de março para abril, diz IBGE
A produção industrial cres-

ceu em dez dos 15 locais pes-
quisados pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE), na passagem de março
para abril deste ano. Segundo
dados da Pesquisa Industrial
Mensal – Produção Física Re-
gional, divulgados na terça-fei-
ra (11), as maiores altas foram
observadas em Pernambuco
(8,3%), Bahia (7,4%) e Região
Nordeste, que congrega os da-

dos dos nove estados (6,1%).
Outros estados que tiveram

alta na passagem de março para
abril foram Mato Grosso
(5,1%), Ceará (3,7%), São Pau-
lo (2,4%), Rio Grande do Sul
(2,3%), Santa Catarina (1,3%),
Paraná (0,3%) e Minas Gerais
(0,1%).

Seguindo a tendência contrá-
ria à alta nacional de 0,3%, cin-
co estados tiveram queda. O des-
taque ficou com o Pará, cuja in-

dústria recuou 30,3%. Outros
locais com redução na produção
foram Espírito Santo (-5,5%),
Rio de Janeiro (-4,5%), Goiás (-
1,4%) e Amazonas (-1,2%).

Na comparação com abril do
ano passado, apenas seis locais ti-
veram alta, com destaque para
Ceará (6,5%) e Rio Grande do Sul
(6,3%). Nove locais tiveram que-
da, a maior delas no Pará (-31%).

No acumulado do ano, onze
locais tiveram queda, com des-

taque para Espírito Santo (-
10,3%), e quatro tiveram alta.
Paraná e Rio Grande do Sul ti-
veram os maiores crescimentos
(6,2% cada um).

De acordo com o IBGE, no
acumulado de 12 meses, dez lo-
cais tiveram queda, sendo a mai-
or delas (-4,9%) em Goiás. Cin-
co locais tiveram alta na produ-
ção, com destaque para o Rio
Grande do Sul (6,6%). (Agencia
Brasil)

ANP institui programa para monitorar
qualidade de combustíveis do país

A Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) quer melhorar
a qualidade de combustíveis co-
mercializados no país. Com esse
objetivo, a ANP editou a Reso-
lução nº 790, de 10 de junho de
2019, publicada no Diário Ofi-
cial da União da terça-feira (11),
instituindo o Programa de Mo-
nitoramento da Qualidade dos
Combustíveis.

O programa estabelece, entre

outras diretrizes, os requisitos
para o credenciamento de labo-
ratórios que farão as análises dos
seguintes combustíveis: etanol
hidratado, gasolina C e óleo die-
sel B. Os resultados obtidos pelo
programa serão utilizados para
geração de indicadores da quali-
dade dos combustíveis líquidos
automotivos comercializados no
território nacional.

“O laboratório credenciado
não poderá ter vinculação, nem

possuir em seu corpo adminis-
trativo ou social pessoas direta-
mente ligadas a produtores de
combustíveis ou agentes econô-
micos ou instituições a eles vin-
culadas, tais como sindicatos e
associações”, diz a resolução.

O documento estabelece
também que será permitido ao
laboratório credenciado subcon-
tratar, total ou parcialmente, o
serviço de coleta e de transpor-
te do material ao laboratório,

“desde que permaneça integral-
mente responsável pelos atos do
subcontratado, o qual não pode-
rá ter vínculo societário ou ad-
ministrativo com os agentes
econômicos”.

A ANP realizará processo li-
citatório para a escolha de labo-
ratório a ser credenciado, por
bloco de monitoramento, cujas
regras serão definidas em edital
a ser divulgado pela imprensa
oficial. (Agencia Brasil)

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) aprovou, na
terça-feira (11), o reajuste tarifá-
rio para os consumidores atendi-
dos pela RGE Sul Distribuidora de
Energia S.A, que engloba a RGE e
a RGE Sul. Os aumentos médios
para os consumidores residenci-
ais atendidos na baixa tensão se-
rão de 3,61% para os clientes da
RGE Sul e de 6,19% para os da
RGE. As novas tarifas entram em
vigor a partir do dia 19.

No final do ano passado, o
grupo CPFL Energia, que contro-
la as duas distribuidoras de ener-
gia, anunciou a incorporação da
RGE pela RGE Sul, com isso, a
nova empresa passou a atender

Aneel autoriza reajuste de energia
de distribuidora do RS

65% de todo o território do es-
tado. São 2,87 milhões de unida-
des em 381 municípios do Rio
Grande do Sul, atendendo mais de
7 milhões de pessoas.

A Aneel informou que ao cal-
cular o reajuste, conforme esta-
belecido no contrato de conces-
são, considerou a variação de
custos associados à prestação
do serviço. Pesou no reajuste da
RGE Sul principalmente os cus-
tos com aquisição de energia e
dos componentes financeiros
relacionados à compra de ener-
gia do último processo tarifário.

A Aneel aprovou ainda uma
revisão nas regras que tratam das
penalidades a serem aplicadas às

empresas do setor elétrico e às
entidades responsáveis pela ope-
ração do sistema (ONS), pela
comercialização de energia elé-
trica e pela gestão de recursos
dos encargos setoriais (CCEE).
A nova resolução determina o
prazo de 10 dias para apresenta-
ção de recursos por parte dos
agentes. Já o pagamento da mul-
ta deve ocorrer no prazo de até
20 dias, contados do primeiro
dia útil após o recebimento da
notificação.

A norma prevê ainda um des-
conto de 25% caso o infrator
efetue o pagamento dentro do
prazo e renuncie ao direito de
interpor recurso. As multas, que

não podem ser repassadas às ta-
rifas, foram graduadas em cinco
grupos, de acordo com o tipo de
infração cometida, indo de
0,125% a 2% da Receita Opera-
cional Líquida (ROL) das em-
presas.

A resolução determina ainda
que, além de multa, a Aneel pode
aplicar as penalidades de adver-
tência, embargo de obras, sus-
pensão da participação em lici-
tações, revogação de autoriza-
ção, intervenção administrativa
e até mesmo a extinção da con-
cessão. Esta última como reco-
mendação ao Ministério de Mi-
nas e Energia, que dará a palavra
final. (Agencia Brasil)
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Após acordo entre os par-
tidos e o governo federal, a
Comissão Mista de Orçamen-
to (CMO) aprovou na terça-fei-
ra (11) o projeto de crédito su-
plementar que concede ao Exe-
cutivo autorização para quitar,
por meio de operações de cré-
dito, despesas correntes de R$
248,9 bilhões. O PLN 4/19
segue para votação, ainda nes-
ta tarde, dos deputados e sena-
dores em sessão do Congres-
so Nacional.

Segundo a equipe econômi-
ca do governo, a autorização do
Congresso para o crédito extra

é fundamental para garantir o
pagamento de subsídios e bene-
fícios assistenciais, sem des-
cumprir a chamada regra de
ouro, que impede o governo de
se endividar para pagar despesas
correntes, como salários.

O relator da proposta na
CMO, deputado Hildo Rocha
(MDB-MA), votou pela aprova-
ção. O parlamentar rejeitou duas
emendas, mas elevou em R$ 80
milhões o repasse ao Programa
Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf),
cancelando o mesmo valor em
subvenções.

Acordo
Para viabilizar a votação do

parecer na comissão, a líder do
governo no Congresso, deputa-
da Joice Hasselmann (PSL-SP),
anunciou que, com o acordo, o
governo retomará repasses de
R$ 1 bilhão para o Programa
Minha Casa, Minha Vida; de R$
330 milhões para bolsas de pes-
quisa científica; e de R$ 550
milhões para obras da transpo-
sição do Rio São Francisco.

Outro ponto reivindicado
pelos congressistas, e garantido
pelo acordo, segundo Joice Has-
salmann, vai assegurar que as

universidades e os institutos fe-
derais tenham R$ 1 bilhão libe-
rados e, assim, não correrão ris-
co de ter as atividades básicas
suspensas neste ano.

Apesar da aprovação do pa-
recer de Hildo Rocha, os parti-
dos de oposição PT e PCdoB
apoiaram o voto em separado do
senador Angelo Coronel (PSD-
BA), que previa um montante
menor, de R$ 146 bilhões, para
o pagamento de despesas do go-
verno federal. Para o senador, a
autorização de montante maior
seria um “cheque em branco para
o governo”. (Agencia Brasil)

Plenário do STF vai julgar ação
contra prisões após segunda instância

O plenário do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) deverá jul-
gar mais um pedido para suspen-
der as prisões determinadas na
Operação Lava Jato. Na tarde da
terça-feira (11), a Segunda Tur-
ma do STF decidiu enviar para a
Corte um habeas corpus que
questiona a legalidade da norma
interna criada pelo Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região
(TRF4), que autorizou prisões
após os recursos em segunda
instância. A data do julgamento
ainda não foi definida.

O julgamento do caso foi ini-
ciado pela Segunda Turma, mas
após o voto do ministro Ricar-
do Lewandowski, a favor da anu-
lação das prisões determinadas
com base na norma, os ministros
Celso de Mello, Edson Fachin,

Gilmar Mendes e Cármen Lúcia
decidiram que a questão deve ser
julgada pelo plenário.

Com base em um habeas cor-
pus protocolado por um advoga-
do em favor de todas as pessoas
presas após o fim dos recursos
na segunda instância, os minis-
tros analisam a legalidade da
Súmula 122 do TRF4, aprovada
em 2016, após o entendimento
do Supremo, que também auto-
rizou as prisões.

Em maio, o julgamento teve
início no plenário virtual, moda-
lidade de julgamento online fei-
ta pelos ministros para julgar
questões que tratam de temas
com jurisprudência já consoli-
dada. No entanto, o recurso aca-
bou sendo levado ao julgamento
presencial devido a um pedido

de vista de Lewandowski.
O caso retornou à pauta ,

após reportagem do site The In-
tercept Brasil ter divulgado su-
postos diálogos que o ministro
da Justiça e Segurança Pública,
Sérgio Moro, teria mantido com
procuradores da Lava Jato em
Curitiba quando era juiz.

Inconstitucional
Ao votar sobre a questão,

Lewandowski entendeu que a Sú-
mula 122 do TRF é inconstituci-
onal e todas as prisões que foram
determinadas com base na norma
devem ser anuladas. Entre os in-
vestigados pela Lava Jato que es-
tão nessa situação estão ex-dire-
tores de empreiteiras e o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o ministro, o TRF
fez uma interpretação errada ao

determinar prisões automáticas
após a decisão do STF. “A tese
fixada pelo plenário não obrigou
e nem tampouco autorizou os
distintos órgãos do Judiciário a
executarem automaticamente
condenações e também não dis-
pensou os tribunais de motiva-
rem suas decisões”, disse
Lewandowski.

Lula está preso desde 7 de
abril do ano passado na Superin-
tendência da Polícia Federal em
Curitiba após ter sua condenação
confirmada pelo Tribunal Regio-
nal Federal 4ª Região (TRF4), que
impôs pena de 12 anos e um mês
de prisão pelos crimes de cor-
rupção passiva e lavagem de di-
nheiro no caso do triplex do Gua-
rujá, um dos processos da Ope-
ração Lava Jato. (Agencia Brasil)

Bolsonaro diz estar confiante na
aprovação da reforma da Previdência

O presidente da República,
Jair Bolsonaro, disse na terça-
feira (11), em São Paulo, que está
otimista com a aprovação da re-
forma da Previdência pelo Con-
gresso Nacional. A afirmação foi
feita a jornalistas após reunião
com o governador de São Paulo,
João Doria, no Pavilhão das Au-
toridades do Aeroporto de Con-
gonhas, na capital paulista. O mi-
nistro da Fazenda, Paulo Guedes,
participou da reunião.

“Estou otimista pela aprova-
ção da reforma da Previdência e
com quase nada sendo desidrata-
do”, disse o presidente a jorna-
listas. “Após isso aí [a aprovação
da reforma], como o ministro [da
Fazenda] vem falando, [teremos]
um choque de boas notícias.
Acredito que, sem traumas, apro-

varemos a nova Previdência”.
Questionado sobre a inclu-

são de estados e municípios na
reforma, o presidente respondeu
que isso ainda está uma “inter-
rogação dentro do Parlamento”,
mas que “gostaria que todo mun-
do fosse incluído e fosse uma
reforma única”. “Mas, em gran-
de parte, quem vai decidir isso
aí é o Parlamento brasileiro”,
disse o presidente.

Para Bolsonaro, a reunião
dos governadores em Brasília foi
“frutífera, oportuna, bem-vinda
para o momento crucial que o
Brasil se encontra”. “Hoje esta-
mos comemorando a batalha do
Riachuelo e nossa batalha do
Riachuelo será a reforma da Pre-
vidência”.

Sobre os créditos suplemen-

tares, Bolsonaro disse acreditar
que, entre ate esta quarta-feira
(12), a liberação possa ser apro-
vada pelo Congresso. Na terça-
feira, a Comissão Mista de Or-
çamento (CMO) aprovou o pro-
jeto de crédito suplementar
(PLN 4/19), que concede ao
Executivo autorização para qui-
tar, por meio de operações de
crédito, despesas correntes de
R$ 248,9 bilhões. O PLN 4/19
seguiu para votação dos deputa-
dos e senadores em sessão do
Congresso Nacional.

“Sabemos que, sem aprova-
ção, esse PLN 04, não é que va-
mos cortar ou não se queira pa-
gar, mas não vamos ter recurso
para pagar pessoas que necessi-
tam como os beneficiados do
Bolsa Família ou do BPC [Be-

nefício de Prestação Continua-
da]. E problemas virão mês após
mês. Não queremos isso. Isso
não é do meu governo. Esse pro-
blema econômico que estamos
vivendo vêm dos últimos gover-
nantes e nós queremos simples-
mente honrar o compromisso
exatamente com os que mais ne-
cessitam. Mas eu acredito no pa-
triotismo do Parlamento brasi-
leiro de que eles aprovarão esse
projeto entre hoje ou amanhã”.

Bolsonaro agradeceu ao go-
vernador paulista o apoio e por
ter ajudado a coordenar as ban-
cadas dos estados para a aprova-
ção da reforma da Previdência.
“Podemos sonhar com um Bra-
sil próspero a partir desse mo-
mento que se aproxima”, disse.
(Agencia Brasil)

O presidente da Câmara,
deputado Rodrigo Maia (DEM-
RJ), disse na terça-feira (11)
por meio do Twitter que vai
“blindar a Câmara de qualquer
crise”. A preocupação do par-
lamentar é evitar que o vaza-
mento de conversas entre o
ministro da Justiça, Sergio
Moro, e o coordenador da Lava
Jato, procurador Deltan Dallag-
nol, divulgadas pelo site The
Intercept contaminem a vota-
ção de reformas importantes
para o país, como a da Previ-
dência.

“Vamos blindar a Câmara de
qualquer crise. Nosso esforço
e nosso foco está na aprovação
das reformas e de todos os pro-
jetos que são essenciais para o
Brasil. Nada é mais importan-
te do que o resgate da confian-
ça, com o equilíbrio das con-
tas públicas e a geração de em-
pregos no país”, afirmou em
sua rede social.

Na segunda-feira (10), lí-
deres de partidos da oposição
na Câmara anunciaram obstru-
ção nas votações da Casa. Se-
gundo a líder da minoria, depu-
tada Jandira Feghali (PCdoB-
RJ), partidos da oposição se
unirão para inviabilizar todas as
atividades na Câmara como for-
ma de pressionar a adoção de
medidas. Os parlamentares pe-
dem a renúncia de Sergio Moro
do cargo de ministro, o afasta-
mento de procuradores da Lava
Jato Deltan Dallagnol e Laura

Rodrigo Maia diz
que vai blindar a
Câmara de crises

Tessler, além da perícia de te-
lefones funcionais desses pro-
curadores.

O presidente da Comissão
Especial que analisa a Refor-
ma da Previdência na Câmara
dos Deputados, Marcelo Ra-
mos (PL-AM), também afir-
mou hoje que tem feito um
apelo à oposição para evitar
que o vazamento de conversas
entre Moro e Dallagnol impe-
çam o andamento da análise de
Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC 6/19), que altera
as regras de aposentadoria no
país.

“Hoje à tarde, tenho uma
reunião com todos os partidos
de oposição para tentar con-
vencê-los de seguir no esfor-
ço de blindar a pauta econômi-
ca para que o país, as pessoas
mais humildes, os trabalhado-
res e os aposentados não pa-
guem a conta dessa crise polí-
tica que começa a tomar conta
do país”, disse, em entrevista
ao programa Revista Brasil, da
Rádio Nacional.

Ramos afirmou que desde
o fim de semana a votação da
reforma ganhou um “desafio
adicional”. Segundo o presi-
dente da comissão, o vazamen-
to fez com que a oposição, que
vinha tendo uma atitude de re-
sistência, mas sem obstruir os
trabalhos, já manifestou que
entrará em obstrução inclusi-
ve na Reforma da Previdência.
(Agencia Brasil)

Gaia Agro Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE  35.300.418.514

Edital de Convocação - Assembleias Gerais de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª Série da 13ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A.

A Gaia Agro Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.876.090/0001-93 (“Emissora”), pelo presente edi-
tal de convocação, nos termos da Cláusula 11.4 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio 
da 1ª Série da 13ª Emissão, fi rmado em 22 de dezembro de 2014 (“Termo de Securitização”), convoca os Srs. Titu-
lares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 13ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRA” e 
“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, na sede da Emissora, localizada na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051 a se realizar: em pri-
meira convocação, no dia 03 de julho de 2019, às 10:30, na sede da Emissora acima mencionada, para deliberar a 
seguinte Ordem do Dia: (1)  desdobramento dos CRA na proporção de 1 para 768, com o intuito de aumentar a li-
quidez dos CRA, sobretudo em consideração à alteração trazida pela Instrução 554 da Comissão de Valores Mobi-
liários referente ao artigo 9ºB que trouxe novos critérios para o Investidor Qualifi cado, e; (2) as medidas que deve-
rão ser adotadas pela Emissora e Agente Fiduciário em razão da relação de pendências documentais e obrigações 
conforme a relação que será apresentada pela Emissora e pelo Agente Fiduciário na data que vier a ser instalada a 
assembleia ora convocada. Para a convocação retro citada, os Titulares dos CRA que se fi zerem representar por pro-
curação, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia 
Geral de Titulares dos CRA, na sede da Emissora, endereço retro indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) ho-
ras de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares dos CRA deverão en-
caminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail juridico@grupogaia.com.br; e
ger1.agente@oliveiratrust.com.br. São Paulo, 06 de junho de 2019. GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. 
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GTIS Ager Participações Ltda. - CNPJ/MF Nº 09.580.684/0001-12 - NIRE 35.222.373.074
Extrato da Ata de Reunião de Sócios de 10.06.2019

Data, hora, local: 10.06.2019, 10hs, na sede, Rua Professor Atílio Innocenti, 165, 17º andar, sala 17, parte, São 
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente e secretário: João Rodrigues Teixeira Jú-
nior. Deliberações aprovadas: (i) redução do capital social em R$5.000.000,00, por ser excessivo em rela-
ção às atividades constantes do objeto social, mediante o cancelamento e a extinção de 500.000.000 de quotas 
sociais, no valor nominal de R$0,01 cada, todas detidas pela sócia majoritária GTIS Ager Brazil LLC, em virtu-
de da ínfima participação detida pela sócia minoritária GTIS Ager Brazil LP, com a consequente restituição do 
valor correspondente às quotas canceladas à referida sócia majoritária; (ii) consignar que a redução de capital 
social ora deliberada só será efetivada após decorrido o prazo legal de 90 dias para manifestação dos credores, 
contados das publicações exigidas por lei, sendo que a Alteração de Contrato Social pertinente será arquivada, 
concomitantemente com a presente, pelos meios próprios, perante a JUCESP; (iii) consignar, ainda, que após efe-
tivada a redução ora deliberada, o capital social da Sociedade passará para o valor total de R$38.098.423,09, to-
talmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 3.809.842.309 quotas, com valor nominal de 
R$0,01 cada, distribuídas entre as sócias da seguinte forma: (a) 3.809.842.209 quotas, no valor total de 
R$38.098.422,09, para a sócia GTIS Ager Brazil LLC; e (b) 100 quotas, no valor total de R$1,00, para a sócia 
GTIS Ager Brazil LP; e (iv) por fim, autorizar o Gerente Geral da Sociedade a assinar e praticar todos e quais-
quer atos ou documentos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas. Encerramento: Nada 
mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 10.06.2019. GTIS Ager Brazil LLC e GTIS Ager Brazil LP ambas por João 
Rodrigues Teixeira Júnior, João Rodrigues Teixeira Junior - Presidente e Secretário da Mesa.

Blackwood Investimentos Ltda
CNPJ: 17.266.256/0001-48 - NIRE: 35.227.148.494

Extrato da Ata de Reunião Ordinária de Sócios Quotistas
Data, Hora, Local: 07.06.2019, às 10hs, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 2055, Conjunto 172, Sala 2, 
Jardim Paulista, São Paulo/SP. Mesa: Presidente: Vicente Conte Neto; Secretário: Bruno Szwarc. Presença: Tota-
lidade dos sócios. Deliberações Aprovadas: Reduzir o Capital em R$ 7.159.347,00, por achar o valor excessivo em 
relação ao objeto social, valor este que será devolvido à sócia e ao sócio quotista Blackwood Consultoria Empre-
sarial Ltda e Vicente Conte Neto, dos atuais R$ 7.705.950,00 para R$ 546.603,00 e, a participação de cada só-
cio quotista, após a redução, fi cará conforme novo quadro abaixo. Sócios - Quotas - Valor em R$ - %: Blackwood 
Consultoria Empresarial Ltda - 546.535 - 546.535,00 - 99,99; Vicente Conte Neto - 68 - 68,00 - 0,01; Total: 546.603 - 
546.603,00 - 100,00%. Sendo que, a referida redução somente se tornará efi caz se, após o decurso do prazo de 90 
dias contados da data de publicação da presente ata. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 07.06.2019. Black-
wood Consultoria Empresarial Ltda. - Bruno Szwarc - Vicente Conte Neto; Vicente Conte Neto.
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Emissão de CNH para
surdos cresce 38% em

cinco anos em SP
A emissão de carteiras de

habilitação para surdos cresceu
38,5% em cinco anos em São
Paulo, segundo balanço do De-
partamento Estadual de Trânsito
(Detran-SP). Em 2013, foram
emitidas 4.251 carteiras de mo-
torista para deficientes auditi-
vos. Ao longo do ano passado,
5.889 surdos tiverem direito de
dirigir no estado.

No total, foram emitidas 26,8
mil carteiras de habilitação para
surdos em São Paulo desde 2013.
Em outubro de 2015, o Conse-
lho Nacional de Trânsito emitiu
uma resolução que tornou obri-
gatória a disponibilidade de intér-
prete de Língua Brasileira de Si-
nais (Libras) para os candidatos
com deficiência auditiva.

Em 2014, foram emitidas
4.512 carteiras de habilitação

para surdos no estado, enquanto
em, 2016, o número chegou a
5.406, uma diferença de 19,8%.
E continuou crescendo desde
então. A Língua Brasileira de Si-
nais – Libras – é reconhecida por
lei como meio de comunicação
e expressão dos surdos desde
2002.

O Detran-SP oferece um tu-
torial em Libras para orientar os
candidatos sobre as etapas do
processo de habilitação. Os ví-
deos podem ser vistos em pági-
na do Detran. Ali, também é ex-
plicado como fazer a requisição
para a prova adaptada com intér-
prete. Só no ano passado foram
feitas 451 solicitações para o
exame com auxílio. Desde 2013,
1,3 mil candidatos optaram por
fazer o exame com intérprete.
(Agencia Brasil)

Governadores apresentam condições
para apoiar reforma da Previdência

Os 25 chefes de governos
estaduais que participaram da 5ª
Reunião do Fórum de Governa-
dores condicionaram o apoio à
reforma da Previdência à exclu-
são, no texto final da matéria,
dos pontos relativos à previdên-
cia rural, ao Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC), à des-
constituicionalização e à criação
de um regime de capitalização
do benefício.

Alguns governadores disse-
ram que o apoio dependerá ain-
da da inclusão de pontos relati-
vos à redução, de 60 para 55
anos, da idade mínima para a apo-
sentadoria de professoras e da
eliminação de alguns privilégi-
os dados a policiais militares.

Na avaliação do governador
de São Paulo, João Doria, a reu-
nião foi positiva. Ele disse que
houve “gestos de boa vontade e
entendimento” por parte do re-
lator da reforma da Previdência
na Câmara, deputado Samuel
Moreira (PSDB-SP).

“O relator se mostrou sensí-
vel aos pontos apresentados pe-
los governadores, que se mani-
festarão favoravelmente [à refor-
ma] caso esses pontos sejam
analisados e incorporados pelo
relator no texto final”, disse
Doria, referindo-se às propostas
apresentadas no sentido de ex-
cluir pontos do texto relativos à
previdência rural, ao BPC, à ca-
pitalização e à desconstituciona-
lização. Por essa proposta, par-

te da legislação na área passaria
a se dar por meio de leis com-
plementares, que podem ser
aprovadas por quórum menor e
tramitação facilitada no Con-
gresso, quando comparadas a
uma proposta de emenda à Cons-
tituição (PEC).

Doria reforçou que a manu-
tenção de estados e municípios
na reforma é ponto de consenso
entre os governadores. “Não
houve nenhuma manifestação
contrária à inclusão [desses en-
tes federativos], mas não basta
dizer ser favorável se não trans-
formarmos isso em votos nas
bancadas”, disse o governador
paulista ao informar que será
proposto em seu partido, o
PSDB, o fechamento de questão
a favor da aprovação da reforma.

“Teve também a inclusão de
dois outros pontos relacionados
às polícias militares e ao magis-
tério, com destaque ao tema da
idade das mulheres professoras
[que estão na ativa]”. Segundo
Doria, “houve também sensibi-
lidade do relator para analisar
esses temas”.

De acordo com o governador
do Distrito Federal (DF), Iba-
neis Rocha, a ideia é ter transi-
ção para as professoras que já
têm alguns requisitos da aposen-
taria formulados, reduzindo de
60 para 55 anos a idade mínima
delas, “que são a maioria que
está nas salas de aulas”.

Com relação à aposentado-

ria de policiais militares, Ibaneis
disse que a proposta dos gover-
nadores é a de “eliminar privilé-
gios”. “Hoje temos policiais
militares se aposentando com
45 anos, o que torna [a Previdên-
cia] inviável, porque pagamos
muito mais a aposentados e pen-
sionistas do que para quem está
na ativa.”

O governador do DF disse
que, mesmo que haja uma tran-
sição, a ideia é aumentar a idade
para a aposentadoria de polici-
ais militares, agentes penitenci-
ários e do Corpo de Bombeiros.
Durante a reunião, alguns gover-
nadores sugeriram uma espécie
de “válvula de escape”, para o
caso daqueles que não queiram
adotar as regras relativas a essas
três categorias. “Dessa forma,
seria possível ao governador do
estado encaminhar, à assembleia
legislativa, um projeto pedindo
a retirada da proposta.”

“Essas questões são impor-
tantes para todos os estados,
porque se não tiver o benefício
continuado nós teremos pobres
em todo local o país. Quem vai
cuidar dessas pessoas são esta-
dos e municípios. Não adianta
fazer uma reforma que não te-
nha efeito na previdência dos
estados”, acrescentou, ao refor-
çar a proposta de incluir estados
e municípios na redação final da
proposta.

Os governadores vão aguar-
dar a reunião de bancadas, a pro-

posta do relator e o encaminha-
mento para confirmar que as su-
gestões por eles apresentadas
serão consolidadas pelo relator
da matéria.

Oposição
O governador do Piauí, We-

llington Dias, também avaliou
positivamente a reunião e ante-
cipou que acredita no apoio de
parlamentares de seu partido,
caso todos os pontos defendidos
pelos governadores sejam acata-
dos pelo relator. “Meu partido e
outros partidos têm uma posição
de que o Brasil precisa encontrar
uma regra que dê equilíbrio à Pre-
vidência. Temos de trabalhar ten-
do consciência de que não esta-
mos começando do zero.”

Dos 27 governadores, 25
estavam presentes na reunião,
que contou com a participação
do presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ); do presidente da
Comissão Especial da Reforma
da Previdência, Marcelo Ramos
(PL-AM); do relator do proje-
to, Samuel Moreira (PSDB-SP);
e do secretario especial de Pre-
vidência e Trabalho, do Ministé-
rio da Economia, Rogério Ma-
rinho.

Os únicos estados que não
foram representados por seus
governadores foram o Amazonas
e o Maranhão. O próximo encon-
tro de governadores foi marca-
do para o dia 6 de agosto. (Agen-
cia Brasil)
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PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloei-
ro O� cial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento 
CSM 1625/2009. Da comissão da Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel. 
Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas 
as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados 
apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor 
principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU � cam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Na-
cional, mediante apresentação do extrato de débitos � scais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação 
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas noti� cações pessoais e 
dos respectivos patronos.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CARAGUATATUBA/SP – 2º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO ATLANTIC INN PRAINHA I (CNPJ 13.325.422/0001-89), e SERGIO 
DA SILVA CARDOZO (CPF 062.443.918-61) e demais interessados, expedido nos autos da ação de Cumprimento de Sentença - Condomínio em Edifício – Proc. 0005788-88.2012.8.26.0126/01 – Ajuizada por CONDOMÍNIO ATLANTIC INN PRAINHA I. O Dr. João Mário Estevam da Silva, Juiz de 
Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Caraguatatuba/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 24/06/2019 às 14:00h, e com término no dia 26/06/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais 
der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 26/06/2019 às 14:01h, e com término no dia 17/07/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor 
de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Imóvel sob matrícula 66.886 do CRI de Caraguatatuba/SP: Unidade autônoma nº 08, BLOCO “D”, localizada no pavimento térreo do 
“CONDOMÍNIO ATLANTIC INN PRAINHA I”, situado na Rua José Vieira da Mota, nº 507, no loteamento Jardim Balneário CAMBURI, Bairro Prainha, nesta cidade, contendo as seguintes áreas: privativa 98,7800m2, comum de 48,6304m2, área total de 147,4104m2, com a fração ideal de 3,9298% e 
cota parte de terreno de 112,250m2, a esta unidade � ca reservado o direito ao uso de uma vaga para estacionamento de veículo de pequeno até médio porte, em local indeterminado. Contribuinte municipal nº 04.222.001. AVALIAÇÃO: R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) junho/2018. ÔNUS: 
Conforme certidão de ônus extraída pela ARISP em 02.10.2018, nada consta. DEPOSITÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO ATLANTIC INN PRAINHA I, e SERGIO DA SILVA CARDOZO. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão 
estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br.
VARA UNICA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTA ROSA DE VITERBO/SP Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico da nua propriedade de bem imóvel e para intimação dos executados AÇUCAREIRA SANTA ROSA LTDA, NELSON AFIF CURY, DBPA CONSTRUÇÕES IN-
CORPORAÇÕES E IMOBILIARIA LTDA, CITRO MARINGÁ AGRICOLA E COMERCIAL LTDA, IRMÃOS CURY SA, DINÉ AGRO INDUSTRIAL LTDA, AGRO PECUÁRIA CÓRREGO RICO LTDA, AGRO PECUÁRIA E INDUSTRIAL SALTO DO TAQUARAL LTDA, USINA SANTA RITA 
DE AÇÚCAR E ALCOOL, QUATRO CÓRREGOS AGRO PECUÁRIA LTDA, USINA MARINGÁ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, TRANSBRI ÚNICA TRANSPORTES LTDA, bem como dos interessados, BANCO BRADESCO S/A, JOAO CARLOS FERREIRA, WALTER ALVES DE OLIVEIRA, 
SANDRO POPULIN, ERIKA FERREIRA POPULIN, ALESSANDRO DE ALMEIDA ANTONIO, ANDREA SANTOS ALMEIDA ANTONIO, OSWALDO VERIANO GUEDES ALCOFORADO NETO, IEZO NAKANO, ELISANDRO VILAS BOAS SILVA, e JOAO HENRIQUE DE ANDRADE, e 
demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL, Processo nº. 0000357-12.2005.8.26.0549, ajuizada por FAZENDA NACIONAL. O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara Única Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER 
que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da 
GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 24/06/2019 às 14:00h, e com término no dia 26/06/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando 
desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 26/06/2019 às 14:01h, e com término no dia 17/07/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 
891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). BENS: “LOTES DO EMPREENDIMENTO ARARA VERDE” LOTE 1) – MATRICULA 123.451 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 15, contém uma área 
privativa de 601,2m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA VERDE. AVALIADO EM R$ 336.672,00 (trezentos e trinta e seis mil e seiscentos e setenta e dois reais);  ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 2) – MATRICULA 123.453 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE 
AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 17, contém uma área privativa de 636,91m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA VERDE. UNIDADE. AVALIADO EM R$ 356.669,60 (trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos); ÔNUS: Dos 
autos nada consta. LOTE 3) – MATRICULA 123.454 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 18, contém uma área privativa de 600,9m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA VERDE. AVALIADO EM R$ 336.504,00 (trezentos e 
trinta e seis mil e quinhentos e quatro reais); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 4) – MATRICULA 123.458 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 22, contém uma área privativa de 704,37m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA 
VERDE. AVALIADO EM R$ 394.447,20 (trezentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos); ÔNUS: Dos autos nada consta. “LOTES DO EMPREENDIMENTO ARARA VERMELHA” LOTE 5) – MATRICULA 97.604 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE 
AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 01, contém uma área privativa de 814,18m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA VERMELHA. AVALIADO EM R$ 455.940,80 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais e oitenta centavos); ÔNUS: Dos autos nada 
consta. LOTE 6) – MATRICULA 97.604 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 03, contém uma área privativa de 540,00m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA VERMELHA. AVALIADO EM R$ 302.400,00 (trezentos e dois mil e 
quatrocentos reais); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 7) – MATRICULA 97.604 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 04, contém uma área privativa de 540,00m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA VERMELHA. AVALIA-
DO EM R$ 302.400,00 (trezentos e dois mil e quatrocentos reais); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 8) – MATRICULA 97.604 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 06, contém uma área privativa de 540,00m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL ARARA VERMELHA. AVALIADO EM R$ 302.400,00 (trezentos e dois mil e quatrocentos reais); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 9) – MATRICULA 97.604 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 09, contém uma área privativa de 540,00m2, 
PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA VERMELHA. AVALIADO EM R$ 302.400,00 (trezentos e dois mil e quatrocentos reais); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 10) – MATRICULA 97.604 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 
15, contém uma área privativa de 522,00m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA VERMELHA. AVALIADO EM R$ 292.320,00 (duzentos e noventa e dois mil e trezentos e vinte reais); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 11) – MATRICULA 97.604 do 2º CRI de Ribeirão 
Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 16, contém uma área privativa de 522,00m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA VERMELHA. AVALIADO EM R$ 292.320,00 (duzentos e noventa e dois mil e trezentos e vinte reais); ÔNUS: Dos autos nada cons-
ta. LOTE 12) – MATRICULA 97.604 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 18, contém uma área privativa de 512,69m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA VERMELHA. AVALIADO EM R$ 287.106,40 (duzentos e oitenta e sete 
mil, cento e seis reais e quarenta centavos); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 13) – MATRICULA 97.604 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 19, contém uma área privativa de 725,007m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA 
VERMELHA. AVALIADO EM R$ 406.003,92 (quatrocentos e seis mil, três reais e noventa e dois centavos); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 14) – MATRICULA 97.604 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 20, contém uma área privativa de 532,27m2, 
PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA VERMELHA. AVALIADO EM R$ 298.071,20 (duzentos e noventa e oito mil, setenta e um reais e vinte centavos); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 15) – MATRICULA 97.604 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA 
RESIDENCIAL LOTE 21, contém uma área privativa de 540,00m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA VERMELHA. AVALIADO EM R$ 302.400,00 (trezentos e dois mil e quatrocentos reais); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 16) – MATRICULA 97.604 do 2º CRI de 
Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 22, contém uma área privativa de 540,00m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA VERMELHA. AVALIADO EM R$ 302.400,00(trezentos e dois mil e quatrocentos reais); ÔNUS: Dos autos nada consta. 
LOTE 17) – MATRICULA 97.604 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 23, contém uma área privativa de 540,00m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA VERMELHA. VALIADO EM R$ 302.400,00 (trezentos e dois mil e quatro-
centos reais); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 18) – MATRICULA 97.604 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 24, contém uma área privativa de 540,00m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA VERMELHA. AVALIADO EM 
R$ 302.400,00 (trezentos e dois mil e quatrocentos reais); ÔNUS: Dos autos nada consta. “LOTES DO EMPREENDIMENTO ARARA AZUL” LOTE 19) – MATRICULA 97.603 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 01, contém uma área privativa de 589,45m2, 
PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA AZUL. AVALIADO EM R$ 330.092,00 (trezentos e trinta mil, e noventa e dois reais); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 20) – MATRICULA 97.603 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 02, 
contém uma área privativa de 501,66m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA AZUL. AVALIADO EM R$ 280.929,60 (duzentos e oitenta mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 21) – MATRICULA 97.603 do 2º CRI de 
Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 27, contém uma área privativa de 534,26m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA AZUL. AVALIADO EM R$ 299.185,60 (duzentos e noventa e nove mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos); 
ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 22) – MATRICULA 97.603 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 32, contém uma área privativa de 549,45m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA AZUL. AVALIADO EM R$ 307.692,00 
(trezentos e sete mil e seiscentos e noventa e dois reais); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 23) – MATRICULA 97.603 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 33, contém uma área privativa de 590,51m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
ARARA AZUL. AVALIADO EM R$ 330.685,60 (trezentos e trinta mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 24) – MATRICULA 97.603 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 36, contém uma área privati-
va de 523,01m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA AZUL. AVALIADO EM R$ 292.885,60 (duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 25) – MATRICULA 97.603 do 2º CRI de Ribeirão Preto/
SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 37, contém uma área privativa de 5551,25m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA AZUL. AVALIADO EM R$ 308.700,00 (trezentos e oito mil e setecentos reais); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 26) – MATRICULA 
97.603 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 38, contém uma área privativa de 521,01m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA AZUL. AVALIADO EM R$ 291.765,60 (duzentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais 
e sessenta centavos); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 27) – MATRICULA 97.603 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 39, contém uma área privativa de 522,29m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA AZUL. AVALIADO 
EM R$ 292.482,40 (duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 28) – MATRICULA 97.603 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 40, contém uma área privativa de 590,51m2, 
contém uma área privativa de 522,23m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA AZUL. AVALIADO EM R$ 292.448,80 (duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 29) – MATRICULA 97.603 do 
2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 41, contém uma área privativa de 522,16m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA AZUL. AVALIADO EM R$ 292.409,60 (duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e nove reais e sessenta centa-
vos); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 30) – MATRICULA 97.603 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 42, contém uma área privativa de 661,27m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA AZUL. AVALIADO EM R$ 
370.311,20(trezentos e setenta mil, trezentos e onze reais e 20 centavos); ÔNUS: Dos autos nada consta. “LOTE DO EMPREENDIMENTO ARARA VERDE” LOTE 31) – MATRICULA 123.477 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 41, situado à rua B, 121, 
Distrito de Bon� m Paulista, contém uma área privativa de 617,2800m2, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA VERDE. AVALIADO EM R$ 1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil reais); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 32) – MATRICULA 123.446 do 2º CRI de 
Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 10, contém uma área privativa de construção de 25,20 m², dentro de uma área privativa de terreno de 570,00 m², PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA VERDE. AVALIADO EM R$ 319.200,00 (Trezentos e 
dezenove mil e duzentos reais); ÔNUS: Dos autos nada consta LOTE 33) – MATRICULA 123.448 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 12, situado à rua B, 121, Distrito de Bon� m Paulista, contém uma área privativa de 570,00 m², PERTENCENTE AO 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA VERDE. AVALIADO EM R$ 319.200,00 (Trezentos e dezenove mil e duzentos reais); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 34) – MATRICULA 123.449 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 13, situado à rua B, 121, 
Distrito de Bon� m Paulista, contém uma área privativa de 570,00 m², PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA VERDE. AVALIADO EM R$ 319.200,00 (Trezentos e dezenove mil e duzentos reais);  ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 35) – MATRICULA 123.450 do 2º CRI de 
Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 14, situado à rua B, 121, Distrito de Bon� m Paulista, contém uma área privativa de 570,00 m², PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA VERDE. AVALIADO EM R$ 319.200,00  (Trezentos e dezenove mil e 
duzentos reais); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 36) – MATRICULA 123.486 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 14, situado à rua B, 121, Distrito de Bon� m Paulista, contém uma área privativa de 691,96 m², PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL ARARA VERDE. AVALIADO EM R$ 387.497,60  (Trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos); ÔNUS: Dos autos nada consta. LOTE 37) – MATRICULA 123.447 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP: UNIDADE AUTÔNOMA RESIDENCIAL LOTE 
11, situado à rua B, 121, Distrito de Bon� m Paulista, contém uma área privativa de 571,92 m², PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA VERDE. AVALIADO EM R$ 320.275,20  (Trezentos e vinte mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos);  ÔNUS: Dos autos nada cons-
ta. “LOTE DO EMPREENDIMENTO COLINA DO SABIÁ” LOTE 38) – Matricula 128.515 do 2ª CRI de Ribeirão Preto/SP: Área de terras resultante do desdobro do remanescente da gleba V, destacada da Fazenda Santa Helena, no distrito de Bon� m Paulista, nesta cidade, destinada ao Residencial Uni-
familiar Horizontal, com área total de 10.501,40m2. Inscrição Municipal nº 263.234. AVALIAÇÃO: R$ 4.200.560,00 (Quatro milhões, duzentos mil e quinhentos e sessenta reais); ÔNUS: Dos autos nada consta. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis 
no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

  CONTINUA...

1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE JUNDIAÍ/SP – 1º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) VALDETE BARCELOS MARQUES (CPF 900.658.678-15), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO 
PROCEDIMENTO COMUM – fase de Cumprimento de Sentença – Proc. 0017389-03.2007.8.26.0309 (309.01.2007.017389) – Ajuizada por RICARDO BACHEGA FERRARI, E REGINA DOS SANTOS O Dr. Luiz Antonio de Campos Júnior, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da 
Comarca de Jundiaí/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 24/06/2019 às 14:00h, e com término no dia 26/06/2019 às 14:00h, entregando-o a quem 
mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 26/06/2019 às 14:01h, e com término no dia 17/07/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito 
lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1): Matrícula 128.472 do 1º CRI de Jundiaí-SP: Direitos sobre: LOTE DE TERRENO, 
sob nº 01, da Quadra R, do Loteamento Jardim do Ribeirão 1, situado no município de Itupeva/SP, com área de 1.504,07 m2, que assim se descreve: mede 23,61 m em curva de raio de 80,35 m e tangente de 11,89 m, mais 26,91 m em reta, e mais 18,56 m em curva de raio de 9,00 m e 
tangente de 15,03 m de frente para a Rua Seis, do lado direito mede 11,80 m, na divisa com a Rua Cinco, do lado esquerdo mede 30,43 m na divisa com o Lote 14, e nos fundos mede 47,36 m na divisa com o Lote 02.AVALIAÇÃO: R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), 
atualizado até novembro/2018. ÔNUS: conforme certidão de ônus extraída pelo site ARISP em 30.11.2018 – NADA CONSTA. DEPOSITARIO: VALDETE BARCELOS MARQUES As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal 
www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br.

VARA ÚNICA CÍVEL DA COMARCA DE SANTA ROSA DE VITERBO/SP – OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação dos executados A.P.S.R. - - T.U.T. - - Q.C.A.P. - - U.S.R.S. - - I.C. - - U.M.I.C. - - D.C.I.I. - - A.C.R. - - 
C.M.A.C. – B.B, e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº. 0002329-61.1998.8.26.0549 (549.01.1998.002329), ajuizada por União (Fazenda Nacional). O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara Única Cível da Comarca de Santa 
Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 24/06/2019 às 14:00h, e com término no dia 
26/06/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 26/06/2019 às 14:01h, e com término no dia 17/07/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão 
entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada conforme determinação de � s. 737 (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). BEM: APARTAMENTO 
nº 142 (DUPLEX), localizado no 17º e 18º Pavimentos do 14º e 15º andares, do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COSTA DO SOL, situado na cidade de Ribeirão Preto, na Rua Rui Barbosa, nº 500, com uma área privativa de 200, 72m2, área comum de 84,26m2, totalizado uma área real 
construída de 284,98m2, , cabendo-lhe ainda uma fração ideal de 3,097365% do terreno e das coisas de uso comum, bem como 02 (duas) vagas simples ou um dupla individuais e indeterminadas na garagem coletiva do edifício, cuja área é parte integrante da área comum do aparta-
mento, faz frente para área de recuo de alinhamento da rua Rui Barbosa e considerando de quem da rua olha para o prédio, confronta: pela lado direito com a área de recuo da divisa lateral do alinhamento da Rua Visconde de Inhaúma, pelo lado esquerdo com hall social do andar e 
área de iluminação e ventilação da área de serviço e poço do elevador e pelos fundos com o apartamento 141 e com o hall social e poço do elevador. Contribuinte Municipal nº 189175, de propriedade DBPA Construções, Incorporações e Imobiliária Ltda. Objeto de Matricula nº 90.339 
do 1ª CRI de Ribeirão Preto/SP. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 680.337,80 (Seiscentos e oitenta mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta centavos) devidamente atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo em Abril/2019. ÔNUS: CONSTA DE REFERIDA MATRICULA 
CONFORME - Av-06 de 24.11.2017 - PENHORA - em favor do Condomínio Edifício Costa do Sol, processo nº 1037880-87.2016.8.26.0506, em tramite pela 10ª Vara Cível de Ribeirão Preto; conforme Av-07 de 29.12.2017 - ARRESTO - em favor de Creditmix Fundo de Investimento 
em direitos creditórios não padronizados, processo nº 0923679-69.1998.8.26.0100, em tramite pela 20ª Vara Cível da Capital-SP; e conforme Av-08 de 24.04.2018 – PENHORA EXEQUENDA. DEBITOS FISCAIS: Conforme certidão extraída pela Prefeitura Municipal de Ribeirão 
Preto, consta débitos do ano corrente no valor total de R$ 1.246,72. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro O� cial Sr. Uilian Aparecido da Silva, inscrito na JUCESP sob o nº 958. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a 
leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARUERI/SP – 6º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação da requerida LUIZ ALBERTO MACHADO OLIVEIRA (CPF 050.879.228-21) e SIMONE FASANELLI RODRIGUES OLIVEIRA (CPF 111.221.208-
69), e demais interessados, expedido nos autos da ação de Procedimento Sumário (Despesas Condominiais), processo nº. 0011610-72.2011.8.26.0068 (068.01.2011.011610), ajuizada por DURVAL OSÓRIO BOLOGNA (CPF 004.185.878-68). O Dr. Luciano Antonio De Andrade, Juiz de Direito da 6ª Vara 
Cível da Comarca de Barueri/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de 
Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 24/06/2019 às 14:00h, e com término no dia 26/06/2019 às 14:00h, entregando-o 
a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 26/06/2019 às 14:01h, e com término no dia 17/07/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior 
a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). BEM: Matrícula 13.916 do CRI de Ibiúna/SP: Lote 6, da quadra 23, integrante do loteamento denominado Recreio Residencial Ibiúna, 
gleba 2. Descrição: Lote medindo 1.200,00m², assim descrito e confrontando: medindo 20,00 metros de frente para a Rua Barcos, por 60,00 metros da frente aos fundos do lado direito, visto da rua, con� nado com o lote 7, 60,00 pelo lado esquerdo, con� nando com o lote 5, tendo nos fundos 20,00 metros, 
con� nando com o lote n. 18, encerrando a área de 1.200,00m². Cadastrado na Prefeitura Municipal local, conforme lançamento nº 40-95974-46-12-3018.00.000.1. AVALIAÇÃO: R$ 90.692,26 (Noventa e dois mil e seiscentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) em novembro de 2015, que será 
atualizado até a data do leilão. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: Av.1 Sobre o imóvel pesam restrições quanto a construções e quanto ao uso do mesmo; R.5 Imóvel dado em garantia de contrato de aluguel; Av.6  Arrolamento de bens; Av.7 Indisponibilidade do imóvel DEPOSITÁRIO: Luiz Alberto 
Machado Oliveira. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES/SP – 3º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem móvel e para intimação do executado MAURÍCIO COUTINHO (CPF 088.030.998-91), NANCY COELHO COUTINHO (CPF 880.030.998-
91), e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo – Processo nº. 1012549-53.2016.8.26.0361, ajuizada por LUIZ DE OLIVEIRA (ESPÓLIO) por sua inventariante LENY MARIA DE MELLO OLIVEIRA 
(CPF 880.996.608-20). O Dr. Fabricio Henrique Canelas, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho 
Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público 
pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 24/07/2019 às 14:00h, e com término no dia 26/07/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, � cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 26/07/2019 às 14:01h, 
e com término no dia 15/08/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 
1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula 111.234 do 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP: Um Prédio constituído de moradia e armazém e seu respectivo terreno, situados no alinhamento da Avenida Mazzei, nºs 
271 e 275, parte do lote 13, no 22º subdistrito Tucuruvi, medindo, tudo, 10,00 metros de frente para a referida via pública; 19,16 metros da frente aos fundos, do lado direito de quem da avenida olha para o imóvel; 18,04 metros do lado esquerdo; tendo nos fundos a largura de 10,00 
metros,, encerrando uma área de 186,00m², confrontando do lado direito com o prédio 277, do lado esquerdo com o prédio 261, ambas da mesma avenida, e, nos fundos com os fundos das casas nºs 4 e 6 com frente para a Rua Cajamar. Contribuinte nº 067.213.0026-5. AVALIAÇÃO: 
R$ 2.000.000,00 (Dois milhões cento e quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) atualizados conforma Tabela do Tribunal de justiça de São Paulo até maio de 2019. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel, conforme Av.4 de 10/01/2018, PENHORA 
EXEQUENDA. DÉBITOS FISCAIS: Em pesquisa no site da Prefeitura de São Paulo/SP, no dia 12.09.2018, constaram débitos de DIVIDA ATIVA no valor de R$ 6.712,20, IPTU do ano corrente no valor de - R$ 2.728,50. DEPOSITÁRIO: MAURÍCIO COUTINHO. As fotos e a descrições 
detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº 1118200- 
52.2014.8.26.0100 (USUC 1476) A Doutora Aline Aparecida 
de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos,do Foro Central Cível,da Comarca de SÃO 
PAULO,do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se ca-
sados forem, herdeiros e/ou sucessores, que José Lydio 
de Carvalho Jorge Oliva,ajuizou ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre a unidade autôno-
ma consistente na casa nº 21, tipo 3D2, com frente para a 
Via de Circulação Interna,número Um,integrante do Con-
domínio Villas de São Francisco 2,situado na Rua Fernan-
do Augusto Santa Cruz Oliveira, nº 33, Parque Verde, 13º 
Subdistrito Butantã - São Paulo SP, com área privativa de 
196,89 m², área comum de 54,39 m², área total de 251,28 
m²,com terreno de uso exclusivo de 123,19m², correspon-
dendo-lhe a fração ideal de 2,1288% do terreno, contribu-
inte nº 160.361.0036-0, alegando posse mansa e pacífica 
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei.                             [11,12] 

PASAMA PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE 35.300.314.557 - CNPJ/MF nº 60.540.499/0001-51

Edital de Segunda Convocação 
para Assembleia Geral Ordinária

Ficam os senhores acionistas da Pasama Participações S.A., 
em 2ª convocação convocados a comparecer à Assembleia Geral 
Ordinária da Companhia que, nos termos do §2º do artigo 124 da 
Lei 6404/76, por motivos de força maior, será realizada na Aveni-
da Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 1, 11º andar, São Paulo-SP, 
CEP 04543-900, no dia 17/06/2019, às 14h30, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) exame, discussão e votação 
das demonstrações financeiras relativas ao exercício social en-
cerrado em 31.12.2018; (b) deliberação sobre a destinação do 
lucro líquido do exercício. Presidente: Paulo Salim Maluf.

Varas da Família e Sucessões Centrais 3ª Vara da Família e 
Sucessões 3ª Vara da Família e Sucessões Central/SP.  
Edital para conhecimento de terceiros. Prazo 20 dias. Proc. 
1008563-64.2017.8.26.0100. O Dr. Ricardo Cunha de Paula, 
Juiz de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões Central/SP. 
Faz saber a Eduardo Kaziyama CPF 869.484.588-15, réu em 
lugar incerto e terceiros interessados, que por este juízo 
tramitam os autos de Inventário dos bens deixados pelo 
falecimento de Kiyoko Kaziyama, movidos por Toshio 
Kaziyama. Estando o herdeiro em lugar ignorado, expede-se 
edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, 
conteste 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.                           [11,12] 

Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0015079-20.2017.8.26.0100. 
A Dra. Vanessa Ribeiro Mateus, Juíza de Direito da 8ª Vara 
Cível Central/SP. Faz saber a Jong Yol Bae CPF 013.811.988-
05, que Maria Inez da Silva Inacio e Antonio Carlos Sobrinho 
Inacio requereu o cumprimento da sentença proferida, para 
receber a quantia de R$28.268,17(fev/16). Estando o 
executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 
15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e 
acrescido das importâncias de direito e demais cominações 
legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, 
sobre o valor total da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-
se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 
penhora ou nova intimação,apresente impugnação (art.525 do 
CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei.[12,13] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0024808-37.2012.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, 
na forma da Lei, etc. Faz saber a Nelson Tomaz Felício CPF 
286.850.378-08, que Soraya Patrícia Cimino Gameiro 
ajuizou ação despejo por falta de pagamento, para cobrança 
de R$15.600,00 (dez/12), referente á locação do imóvel à rua 
Padre João 494, atualizado e acrescido das custas e 
despesas processuais, e honorários advocatícios. Estando o 
réu em lugar ignorado, expede-se edital para que em 15 dias 
a fluir do prazo supra, conteste a ação ou peça a purgação 
da mora, 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 13 de maio de 2019.    [12,13] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS. PRAZO DE 30 
DIAS, expedido nos autos da Alteração do Regime de Bens, 
PROC.Nº1004041-20.2019.8.26.0004. O MM. Juiz de Direito da 1ª 
Vara da Família e Sucessões,do Foro Regional IV-Lapa,Dr.Ary 
Casagrande Filho,na forma da Lei,etc.FAZ SABER A EVENTUAI 
S INTERESSADOS que Marina de Oliveira Silva,RG n.35.319.01 
3-5-SSP/SP,CPF n.353.029.868-9 e LEANDRO BENTO PAES, RG 
n.33.485.152-X SSP/SP,CPF n.214.413.808-76,ingressaram em 
Juízo visando Alteração do Regime de Bens da comunhão par-
cial,para o regime de separação total de bens,na forma da Lei. 
Para conhecimentos de eventuais interessados na lide,foi de-
terminada á expedição de edital,com prazo de 30dias,a contar 
da publicação no Órgão Oficial,nos termos e para os fins do ar- 
tigo 734,§ 1ºdo Código de Processo Civil,o qual,por extrato,será 
afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passa-
do nesta cidade de São Paulo, aos 23 de maio de 2019.  [12,13] 

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1057183-44.2016.8.26.0100. 
A Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, Juíza de Direito da 28ª 
Vara Cível Central/SP. Faz saber a Sandra Costa Sousa 
CPF 309.495.368-90, que Antonio Gonçalves Garcia 
ajuizou ação despejo por falta de pagamento, do imóvel à 
Rua Souza Caldas 267, Pari, e a cobrança de 
R$42.303,36(jun/16). Estando o réu em lugar ignorado, foi 
deferida a citação por edital para que em 15 dias a fluir do 
prazo supra, conteste a ação ou efetue o pagamento do 
débito atualizado, independentemente de cálculo e 
mediante depósito judicial, evitando assim a rescisão do 
contrato, 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 15 de maio de 2019. [12,13] 

Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 1070718-69.2018.8.26.0100. 
O Dr. Marcos Roberto de Souza Bernicchi, Juiz de Direito da 
5ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Terrara Beija Flor Spe 
Empreendimento Imobiliário Ltda. CNPJ 09.343.227/0001-04, 
que Jolair de Souza e Gilene Silveira Altismo requereram o 
cumprimento da sentença proferida, para receber a quantia de 
R$ 99.094,47 (julho/18). Estando a executada em lugar 
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do 
prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das 
importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena 
de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total 
da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 
dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o 
edital, afixado e publicado na forma da Lei.                        [12,13] 

Grupo SBF S.A.
CNPJ nº 13.217.485/0001-11 - NIRE 3530039045-8

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de Maio de 2019
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 28 de maio de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Grupo SBF S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Hugo D’Antola, nº 200, Bloco A, Lapa, CEP 05038-090. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 
17, Parágrafo Quinto, do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”), em vista da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia. Presente ainda o Sr. Pedro de Souza Zemel, Diretor Presidente da Companhia. 3. Mesa: Presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, 
o Sr. Sebastião Vicente Bomfim Filho (“Presidente”), e secretariada pelo Sr. João Henrique Braga Junqueira. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do 
Conselho de Administração da Companhia para: (i) tomar ciência do aditivo ao “Agreement and Plan of Merger” (“Merger Agreement”), celebrado entre a 
Magazine Luiza S.A. (“Magazine Luiza”) e a Netshoes (Cayman) Ltd. (“Netshoes”), em 26 de maio de 2019, que teve por objetivo aumentar o preço por ação no 
âmbito da mencionada transação de US$ 2,00 para US$ 3,00 (“Aditivo”); (ii) discutir e deliberar sobre os próximos passos a serem perseguidos pela Companhia, 
tendo em vista a celebração do Aditivo; (iii) sujeito à deliberação do item anterior, aprovar a contratação de financiamento adicional para subsidiar a estratégia 
de incorporação (all cash merger) da Netshoes pela Companhia; (iv) aprovar a contratação com Netshoes de transação a ser estruturada para viabilizar o aporte 
de recursos na companhia como parte da potencial transação de incorporação (all cash merger) da Netshoes pela Companhia, sujeito a determinados termos 
e condições; (v) aprovar a celebração de um contrato de associação com a Netshoes para a disponibilização de produtos da Centauro na plataforma de vendas 
online da Netshoes, sujeito a determinados termos e condições; e (vi) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos 
necessários à realização das deliberações aqui consubstanciadas (conforme necessário). 5. Deliberações: Verificada a presença da totalidade dos Conselheiros, 
o Presidente, dando início aos trabalhos, declarou estar aberta a reunião. Ato contínuo, o Presidente passou a palavra ao Diretor Presidente que informou aos 
membros do Conselho de Administração sobre a celebração do Aditivo. O Diretor Presidente acrescentou que, conforme anúncio (release) divulgado no site 
de relações com Investidores da Netshoes em 26 de maio de 2019 (“Release Netshoes”), o board of directors da Netshoes reafirmou sua recomendação de 
aprovação, pelos acionistas, da transação com a Magazine Luiza no âmbito da special shareholders meeting a ser realizada em 30 de maio de 2019.  
De acordo com o Release Netshoes, a decisão do board of directors levou em conta: (i) o aumento do preço por ação a ser pago pela Magazine Luiza aos 
acionistas da Netshoes; (ii) a certeza da realização da transação com a Magazine Luiza, tendo em vista a shareholders meeting convocada para 30 de maio de 
2019, para aprovar o Merger Agreement e as transações relacionadas; (iii) a aprovação da transação com a Magazine Luiza, pelo Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (“CADE”); (iv) o compromisso da Magazine Luiza em fechar a transação até 12 de junho de 2019; (v) o fato de que, qualquer potencial 
transação envolvendo a Netshoes e a Companhia, caso acordada, envolveria a convocação de uma nova shareholders meeting e a uma nova análise da 
transação pelo CADE; e (vi) o fato de ser do melhor interesse dos acionistas da Netshoes que a transação aconteça dentro de um prazo razoável, dadas as 
pressões divulgadas sobre o fluxo de caixa operacional e a condição financeira da Netshoes. Por fim, o Diretor Presidente salientou que o board of directors da 
Netshoes compartilhou com a Diretoria da Companhia (e com seus assessores financeiros e legais), em caráter estritamente confidencial, as informações 
constantes do anexo denominado “Company Disclosure Schedule”, bem como as informações referenciadas nas cláusulas do Artigo IV do Merger Agreement 
(“Due Diligence Disclosure”). Diante dos materiais apresentados pela Netshoes, os Diretores da Companhia confirmaram que os documentos constantes do Due 
Diligence Disclosure não apresentam informações notoriamente relevantes (incluindo contingências) adicionais àquelas que se encontram divulgadas pela 
Netshoes nos formulários “Form 20-F” e “Form 6-Ks”. Tendo em vista as explanações do Diretor Presidente, após debaterem sobre o assunto, os Conselheiros,  
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Consignaram estar cientes da celebração do Aditivo; 5.2. Aprovaram, em caráter de 
urgência, o aditamento da Proposta (conforme termo definido na ata de reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de maio de 2019)  
para (a) aumentar o preço por ação a ser pago aos acionistas da Netshoes no âmbito da transação passando de US$ 2,80 para até US$ 3,50 por ação  
(“Proposta Revisada”); e (b) alterar outras condições comerciais que, a critério da Diretoria, visem dar maior celeridade à implementação da transação,  
caso a Proposta Revisada seja aceita. Os Conselheiros aprovaram o envio imediato da nova Proposta Revisada ao board of directors da Netshoes, uma vez 
realizados os ajustes mencionados neste item 5.2; 5.3. Aprovaram a contratação de financiamento adicional para subsidiar a transação objeto da Proposta 
Revisada, em condições similares ao obtido pela Companhia em 22 de maio de 2019;  5.4. Aprovaram a contratação com Netshoes de transação  
a ser estruturada para viabilizar o aporte de recursos no valor de até R$ 70 milhões de reais na companhia imediatamente após a aprovação em special 
shareholders meeting da Netshoes da transação de incorporação (all cash merger) da sociedade pela Companhia nos termos da Proposta Revisada,  
em linha com a legislação concorrencial e sujeito aos termos e condições que serão oportunamente negociados com o board of directors da Netshoes; 
5.5. Aprovaram a celebração de um contrato de associação com a Netshoes para a disponibilização de produtos da Centauro na plataforma de vendas online 
da Netshoes, em linha com a legislação concorrencial e sujeito a determinados termos e condições que serão oportunamente negociados com o  
board of directors da Netshoes, sem, contudo, estar condicionado à aprovação em special shareholders meeting da Netshoes da transação de incorporação  
(all cash merger) da Netshoes pela Companhia nos termos da Proposta Revisada; e 5.6. Autorizaram a Diretoria a, desde já, tomar as providências e a praticar 
todos os atos necessários à realização das deliberações tomadas acima, incluindo, mas não se limitando, às eventuais tratativas a serem realizadas com 
acionistas e membros da administração da Netshoes e à formalização dos contratos definitivos, contratos acessórios, aditamento de contratos já celebrados e 
envio da Proposta Revisada aos cuidados do board of diretors da Netshoes. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por 
encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 28 de maio de 2019. 
Presidente: Sr. Sebastião Vicente Bomfim Filho, Secretário: Sr. João Henrique Braga Junqueira. Conselheiros Presentes: (i) Sr. Sebastião Vicente Bomfim Filho; 
(ii) Sr. Renan de Paula Pereira Henrique; (iii) Sra. Alice Ralston Ferraz do Amaral; (iv) Sra. Larissa Furletti Bomfim; (v) Sr. João Henrique Braga Junqueira;  
(vi) Sr. Luiz Alberto Quinta; e (vii) Sr. German Pasquale Quiroga Vilardo. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio que fica arquivada 
na sede da sociedade. JUCESP nº 310.436/19-9 em 07/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

O.E.S. Participações S.A.
CNPJ 07.594.905/0001-86  NIRE 35300325427

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019 

DATA, HORA E LOCAL: em 30 de abril de 2019, às 9:30 horas, na Avenida Paulista, 1938,  
17º andar, em São Paulo (SP). MESA: Paulo Setúbal Neto - Presidente; e Ricardo Egydio Setubal -  
Secretário. QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital social. PRESENÇA 
LEGAL: administradores da Sociedade. DELIBERAÇÕES TOMADAS, por unanimidade: Em pauta  
ordinária: 1. aprovar as Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras, relativas ao 
exercício social encerrado em 31.12.2018, que foram publicadas em 03.04.2019 no “Diário Oficial 
do Estado de São Paulo” (página 104) e “Jornal O Dia SP” (página 7). 2. aprovar a destinação do 
lucro do exercício de 2018 e ratificar a distribuição de juros sobre o capital próprio, imputado ao 
dividendo do referido exercício, consoante deliberação da Diretoria de 28.12.2018. 3. compor a 
Diretoria, para o mandato que se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia 
Geral Ordinária de 2020, mediante reeleição para os cargos de: Diretor Presidente: PAULO SETÚBAL 
NETO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.112.751-1, CPF 638.097.888-72, domiciliado 
em São Paulo (SP), Rua Hungria, 888, 12º andar; Diretores Gerentes: ALFREDO EGYDIO SETUBAL, 
brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, domiciliado em São 
Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, 
médico, RG-SSP/SP 4.576.680-0, CPF 011.785.508-18, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Mato 
Grosso, 306, 2º andar, conjunto 209; MARIA ALICE SETUBAL, brasileira, divorciada, socióloga,  
RG-SSP/SP 4.565.033-0, CPF 570.405.408-00, domiciliada em São Paulo (SP), na Rua Jerônimo da 
Veiga, 164, 13º andar; OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/
SP 4.523.271-4, CPF 006.447.048-29, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de 
Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 10º andar; RICARDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, 
administrador, RG-SSP/SP 10.359.999-X, CPF 033.033.518-99, domiciliado em São Paulo (SP), na 
Avenida Paulista, 1938, 5º andar; e ROBERTO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, engenheiro,  
RG-SSP/SP 4.548.549-5, CPF 007.738.228-52, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida  
Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar. 4. registrar que os eleitos atendem às condições prévias de 
elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76, conforme declarações arquivadas na 
sede da Sociedade. 5. manter a verba global e anual destinada à remuneração dos membros da 
Diretoria em até R$ 100.000,00, que compreende também as vantagens ou benefícios de qualquer 
natureza que eventualmente vierem a ser concedidos. Em pauta extraordinária: 1. elevar o 
capital social de R$ 4.493.208,00 para R$ 4.849.560,00, mediante capitalização de R$ 356.352,00 
consignados no balanço de 31.12.2018 na “Reserva Especial de Lucros - lucros apurados em 
2008”. 1.1. em decorrência dessa capitalização, emitir 118.665 novas ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas, a título de bonificação, na 
proporção das ações possuídas nesta data. 1.2. para os fins do disposto no §1º do Artigo 58 da 
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.585, de 31.08.2015, o custo atribuído às ações 
bonificadas é de R$ 3,003004 por ação. 2. alterar o Artigo 3º do Estatuto Social para registrar a 
nova composição do capital social, conforme redação abaixo transcrita, mantendo-se inalterados 
os demais dispositivos estatutários, que passa a redigir-se na forma consolidada no Anexo desta 
ata: “Artigo 3º - CAPITAL E AÇÕES - O capital social subscrito e integralizado é de R$ 4.849.560,00  
(quatro milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais), dividido em 
1.743.449 (um milhão, setecentas e quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e nove) ações 
ordinárias, sem valor nominal, obrigatoriamente nominativas.” CONSELHO FISCAL: não houve 
manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento. DOCUMENTOS 
ARQUIVADOS NA SEDE: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações 
Financeiras do exercício social findo em 31.12.2018. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2019. 
(aa) Paulo Setúbal Neto - Presidente; Ricardo Egydio Setubal - Secretário; Acionistas: Alfredo 
Egydio Setubal, José Luiz Egydio Setubal, Maria Alice Setubal, Olavo Egydio Setubal Júnior, Paulo 
Setúbal Neto, Ricardo Egydio Setubal e Roberto Egydio Setubal. Certificamos ser a presente cópia 
fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 30 de abril de 2019. (aa) Alfredo Egydio 
Setubal - Diretor Gerente; Ricardo Egydio Setubal - Diretor Gerente e Secretário da Assembleia.  
JUCESP sob nº 298.930/19-5, em 05.06.2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Sol Serviços de Intermediação S.A. 
CNPJ/MF: 06.206.233/0001-21 | NIRE: 3530051573-1

Extrato do Instrumento Particular de Alteração Contratual 
Pelo Presente Instrumento, as partes: (i) Tasmer International S.A., CNPJ nº 21.542.754/0001-43, procurador Sr. Jorge Luiz de 
Arruda Feres Ribeiro, CPF 129.725.598-43; e (ii) JLR Brasil Participações Eireli, CNPJ nº 26.699.463/0001-87, administrador 
Jorge Luiz de Arruda Feres Ribeiro Sol Serviços de Intermediação Ltda., a saber: resolvem: 
Transformar o tipo jurídico para sociedade anônima de capital fechado. Passará a ser Sol Serviços de Intermediação S.A. O 
objeto social permanecerá inalterado. . Alteração de endereço da sede social passará a localizar-se em São Paulo/SP, na Rua 
dos Pinheiros, nº 1.040, 7º andar, Sala nº 71, Bairro Pinheiros, CEP 05422-002. Ainda informam que as 40.000 quotas, no valor 
de R$ 1,00 cada, serão convertidas em 40.000 ações ordinárias normativas, sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 
1,00 cada. Elegem: (i) Jorge Luiz de Arruda Feres Ribeiro, CPF 129.725.598-43, Diretor Presidente; e (ii)  Fabio Zanchetta, CPF 
112.129.098-10, Diretor Vice-Presidente. Os Diretores tomam posse de seus respectivos cargos nesta data, para exercerem seus 
mandatos por 02 anos, com início na presente data e vigência até 06/04/2020, permitida a reeleição. O valor dos honorários será 

Tasmer Inernational S.A.; JLR 
Brasil Participações Eireli - 
SP nº 243.230. JUCESP

CONTERSIL S.A. 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

CNPJ nº. 43.440.361/0001-61 / NIRE 35300055390
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Data, Hora e Local: 20/05/2019, às 13h30, na sede social. Presenças: Acionistas 
representando a totalidade do Capital Social. Mesa Diretora: Presidente: MARIA 
CRISTINA LEITE SILVEIRA e Secretário: OLAVO PACHECO SILVEIRA. Ordem do Dia: 
a) leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Demonstrações Financeiras 
e destinação de resultados relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018, 
publicados no dia 3 de maio de 2019, nos Jornais Diário Oficial do Estado de São 
Paulo e O Dia/SP; b) eleição dos membros da Diretoria; c) outros assuntos de interesse 
social. Deliberações: Foram aprovados: 1) O Relatório da Diretoria e as Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2018 ; 2) A constituição da 
reserva legal de 5% do resultado do exercício; 3) a distribuição de até 80% do saldo 
da conta de lucros acumulados à medida da disponibilidade de caixa da Sociedade. e; 
b) Foram eleitos para Diretora Presidente, a Sra. MARIA CRISTINA LEITE SILVEIRA, 
CPF nº. 137.219.488-66 e RG nº. 10.883.418 SSP/SP;  e para Diretores sem designação 
específica; o Sr. FABIO ROSA SILVEIRA, CPF nº 284.405.428-52 e RG nº 17.843.325 
SSP/SP; o Sr. PEDRO QUEIROZ SILVEIRA, CPF nº 145.771.888-05 e RG nº 
22.011.553-9; e Sr. MARCELO SILVEIRA DE SAMPAIO BARROS, CPF nº 028.765.696-
98 e RG nº 28.259.260-X. c) a totalidade dos acionistas presentes decidiu que o valor 
global da remuneração da diretoria obedecerá os limites legais; d) os Diretores eleitos 
foram empossados em seus cargos nesta assembleia e a ela presentes declararam 
que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de 
exercer as atividades mercantis. ASSINATURAS: MARIA CRISTINA LEITE SILVEIRA, 
Presidente da Mesa e Diretora Presidente;  OLAVO PACHECO SILVEIRA, Secretário da 
Mesa e acionista; CARLOS PACHECO SILVEIRA, Acionista; PAPS Participações Ltda., 
Acionista; TOKA Participações Ltda., Acionista; e LMPS Participações Ltda., Acionista. A 
presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Registrada na Jucesp nº 298.524/19-
3 em 06/06/2019. Gisela Simiema Ceschin -  Secretária Geral.

R047 Extrema 3 Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.792/0001-60 - NIRE 35.300.519.302

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 10/05/2019, às 10h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de acionistas 
representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram aprovadas pela unanimidade das acionistas: (i) o resgate da 
totalidade das 1.820.000 ações preferenciais classe B de emissão da Companhia, pelo valor de R$ 1,00 por ação, com base no artigo 44, §1º da Lei nº 6.404/76, 
totalizando o valor de R$ 1.820.000,00, a ser pago, em moeda corrente nacional, pela Companhia ao acionista Extrema III Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia Investimento no Exterior e consequentemente, a redução do capital social da Companhia, passando de R$18.308.860,00 
para R$16.488.860,00, mediante o cancelamento das referidas ações resgatadas; (ii) a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que, devidamente 
adaptado, passará a viger com a seguinte redação: Artigo 5º. O capital social é de R$16.488.860,00 representado por 13.742.606 ações ordinárias, e 2.746.254 
ações preferenciais, sendo todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1º - Cada ação ordinária confere a seu titular direito a 1 voto nas deliberações da 
Assembleia Geral. As ações preferenciais terão direito de voto nas seguintes matérias: (i) alteração do objeto social da Companhia; (ii) emissão de novas ações 
preferenciais ou a conversão de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia em ações preferenciais; (iii) alteração das disposições do Estatuto 
Social que regulam as espécies e classes de ações de emissão da Companhia, ou quaisquer direitos ou obrigações relacionadas a tais ações, em especial 
qualquer alteração dos direitos e/ou características das ações preferenciais, ficando desde já acordado que qualquer emissão de ações ordinárias não recairá 
nesta restrição; (iv) deliberação sobre a contratação com partes relacionadas, nos termos do artigo 117, §1º, alínea “f” da Lei das S.A.; (v) abertura do capital da 
Companhia bem como de toda e qualquer emissão pública de valor mobiliário; (vi) retenção de lucros ou a criação de quaisquer reservas diversas das 
legalmente exigíveis; (vii) a aquisição de participações societárias em outras sociedades, estabelecimento de parcerias, joint ventures, ou qualquer outra forma 
de associação envolvendo a Companhia; (viii) transformação, fusão, incorporação (de ações da Companhia ou de outra sociedade) e a cisão da Companhia;  
(ix) dissolução e liquidação da Companhia, bem como eleição e destituição de liquidantes e julgamento de suas contas; e (x) autorização aos administradores 
a confessar falência e pedir recuperação judicial ou extrajudicial. Parágrafo 2º - As ações preferenciais de emissão da Companhia conferirão aos seus titulares 
o direito de a receber, em conjunto (i) dividendo fixo correspondente a 15% do lucro líquido apurado segundo as normas e princípios de contabilidade 
geralmente aceitos no Brasil, com o estorno, ou seja, adicionando, das despesas financeiras incorridas pela Companhia e de quaisquer outras despesas 
vinculadas ao financiamento e relativas à construção do Empreendimento que eventualmente afetem o lucro líquido da Companhia (“Lucro Líquido 
Ajustado”); (ii) em caso de alienação, pelas acionistas, de todas as ações de emissão da Companhia, independentemente do percentual do capital social que 
representem, terão direito de receber 15% da soma do valor total da venda das ações da Companhia, deduzidas (ii.a) das despesas diretamente relacionadas à 
alienação, exemplificativamente comissões e fees de estruturação e acrescido (ii.b) do valor de eventual passivo financeiro da Companhia relacionado à 
construção do Empreendimento; (iii) em caso de liquidação da Companhia, a receber 15% dos ativos, sem qualquer dedução dos passivos da Companhia 
relativos à construção do Empreendimento, independentemente do percentual do capital social que as ações representem; e (iv) direito de indicar um membro 
para o Conselho Fiscal, quando instalado. Parágrafo 3º - É assegurado o direito de preferência aos acionistas para subscrição de ações emitidas em aumentos 
de capital da Companhia, na proporção do número de ações que possuírem, regendo-se o exercício desse direito de acordo com a legislação aplicável. 
Parágrafo 4º - É vedada a emissão e circulação de partes beneficiárias, nos termos do artigo 8º, inciso I da Instrução CVM nº 578/16. Diante das deliberações 
aprovadas, ficaram os diretores da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos que se fizerem necessários, inclusive proceder com a publicação 
da presente ata, nos termos do artigo 174 da Lei das S.A., e passados 60 dias, contados da referida publicação, sem que haja oposição dos credores, a arquivá-la 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP). A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Borges 
Silva - Presidente; Leandro Firmo Viana - Secretário. Acionistas: Extrema III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no 
Exterior, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer; Mextrema Montagens e Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., p. Cesar Bilibio e Lires Bilibio Brugnera.

Companhia Fazenda Acaraú
C.N.P.J. Nº 51.769.107/0001-30 - NIRE 35.300.004.931

Extrato Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada dia 30/04/2019
Na sede social às 14:00 horas. Presentes: 100,00% do capital votante. Mesa: Roberto Henrique Levy Junior - Presidente; 
Sergio Ulhôa Levy - Secretário. Deliberações unânimes: a) Prestação de Contas dos Administradores e as Demonstrações 
Financeiras referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2018; b) Destinação do lucro líquido do exercício de R$ 
3.287.697,92, a saber: R$ 164.384,90 transferido para a conta de Reserva Legal; R$ 2.425.638,80 transferido como 
dividendos; sendo R$ 606.409,70 a título de dividendo mínimo obrigatório e R$ 1.819.229,10 para a conta de Dividendos 
Adicionais Propostos, a ser distribuído no exercício seguinte e o saldo de R$ 697.674,22 transferido para Reserva de 
Retenção de Lucros; c) Reeleição da diretoria, com mandato até a aprovação na JUCESP da Ata da AGO de 2020: Diretor 
Presidente - Roberto Henrique Levy Junior, RG 1. 494. 866-7 SSP/SP, CPF 007.883.418-04; Diretor Vice - Presidente - 
Sergio Ulhôa Levy
até R$ 120.000,00. Nada mais, a íntegra da presente Ata está registrada na JUCESP sob nº 285.915/19-8 em 27/05/2019. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

CBLA Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 15.308.280/0001-77 - NIRE 35.300.444.868

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 21/05/2019, às 16h30min, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada 
em razão da presença de acionistas titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. Ordem do Dia e 
Deliberações: restaram unanimemente aprovadas pelos acionistas, sem ressalvas: (i) as demonstrações financeiras 
apresentadas pela Administração da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018 devidamente 
publicadas nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, página 25, e “Diário Comercial”, página 02, ambas edições de 
15/05/2019; (ii) restaram prejudicadas as matérias do item “ii” da ordem do dia, uma vez que foi apurado prejuízo no referido 
exercício. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Mesa: Sérgio Lemos de Magalhães - 
Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: Breof Fundo de Investimento em Participações p. VBI 
Real Estate Gestão de Carteiras Ltda. p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. Breof Partners Ltda. p. Rodrigo 
Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. JUCESP n° 309.019/19-9 de 06/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOCORRO – 1º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de PARTE IDEIAL de bem imóvel e para intimação do executado AURO LUIZ ZANESCO (CPF nº 102.711.318-45), bem como os a coproprietária ONDINA RIBEIRO ZANESCO 
(CPF nº 068.419.0488-69) e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução, Processo nº. 3000945-25.2013.8.26.0601, ajuizada por NOVA GERAÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA ME. A Dra. FERNANDA YUMI FURU KAWAHATA, Juíza de Direito da 1ª Vara 
Cível do Foro da Comarca de Socorro /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça Única, designando-se o início no dia 20/06/2019 às 14:00h, e terminará após 90 dias corridos encerrando-se no dia 18/09/2019 às 14:00h, ocasião em que 
os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): BEM: PARTE IDEAL cabente ao executado Auro Luiz Zanesco EQUIVALENTE A 50% 
(cinquenta por cento) do imóvel Rural do Bairro da Serra de Moquem, com área de 2,4200ha, sem benfeitorias, situado na comarca de Socorro, com as confrontações: Começa em uma pedra �ncada na beira do ribeirão, daí vão rumo em uma pedra �ncada para cima do bambual, confrontando com José 
Floriano de Oliveira, quebra a direita e vão rumo em outra pedra �ncada no canto do bambual, com Arlindo Franco Bueno; quebram à direita e vão rumo em uma pedra �ncada na beira do ribeirão, confrontando com Benedita Brindo da Cruz e Augusto Franco de Moraes, sobem pelo ribeirão com esta 
última confrontação até encontrar a pedra de início e �m dessas divisas   Objeto de Matricula nº  11.154, R.03 do Registro de Imóveis de Socorro. Incra: 625.086.000.124-0. AVALIAÇÃO DA PARTE IDEAL (50%): R$ 70.031,10 (Setenta mil e trinta e um reais e dez centavos), atualizado até abril de 2019, pela 
tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARAQUARA/SP – 1º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) IZAIAS FRANCELINO DA SILVA (CPF 270.470.594-15), e demais interessados, expedido nos autos da ação de DISSOLUÇÃO PARCIAL 
DE SOCIEDADE - Contratos Bancários – Proc. 1007750-32.2017.8.26.0037 – Ajuizada por ROSILDA JOSEFA DA SILVA (CPF 035.991.104-68). O Dr. João Battaus Neto, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Araraquara/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do 
CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de 
venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 24/06/2019 às 14:00h, e com término no dia 26/06/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 26/06/2019 às 14:01h, e com término no dia 17/07/2019 
às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s): RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): 
LOTE 1: Matrícula 63.117 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Araraquara/SP:  O lote 07 do desmembramento das chácaras 19 e 20 do loteamento chácaras Jardim América, denominado VILA CHRISTINA POZZI LANDGRAF, nesta cidade, que mede 10,00 metros de frente para a Avenida Massaiu-
qui Sano, atual nº 51, Bairro Jardim América; 10,00 metros nos fundos, onde divide com o lote 03; 31,00 metros da frente aos fundos, no lado que divide com os lotes 4, 5 e 6 e 31,00 metros da frente aos fundos, no lado que divide com o lote 08, encerrando a área de 310,00 m². CADASTRO: 006.284.012. 
BENFEITORIAS: RESIDENCIA-1 - Garagem: Lajotada com pintura em látex, Sala: Lajotada, piso cerâmico, pintura látex, esquadrias de ferro e madeira, Copa/Cozinha : Lajotada, Piso cerâmico, azulejo até o teto. 2 Dormitórios: Lajotados, piso cerâmico, pintura látex, sem armários embutidos, esquadrias 
de ferro e vidro. Banheiro: Azulejo até 2/3 da altura do teto, sem box, pia e vaso sanitário. Área de serviço: Revestimento cerâmico a meia altura sobre os tanques. Área edi�cada: 85,69 m². BENFEITORIAS: RESIDENCIA-2: Varanda: Aberta, piso de cimento, sem lajota. Sala: Lajotada, piso cerâmico. 01 
Dormitório: Lajotado, piso cerâmico, sem armário embutido. 01 Cozinha: Lajotada, piso cerâmico, pintura latex nas paredes. 01 Banheiro: Piso cerâmico, chuveiro, pia e vaso sanitário. Área edi�cada: 62,50 m² AVALIAÇÃO: 203.900,00 (Duzentos e três mil e novecentos reais)-novembro/2017. ÔNUS: Nada 
Consta. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARTINÓPOLIS – 1º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) EDUARDO TEIXEIRA GONCALVES e sua esposa CASSIA MARIA CAMARGO DE MELO GONÇALVES, os coproprietários JOSÉ 
CARLOS GONÇALVES e MARIA ELVIRA VALENTIM GONÇALVES e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial – Proc. 0103547-13.2008.8.26.0346 – Ajuizada por LUIZ GUSTAVO SGANZERLA AYRES O Dr. Vandickson Soares Emidio, Juiz de Direito 
da 1ª Vara Cível da Comarca de Martinópolis/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 26/06/2019 às 14:00h, e com término no dia 28/06/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da 
avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 28/06/2019 às 14:01h, e com término no dia 17/07/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 
paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Lote 1: A fração ideal de 50% do imóvel sob matrícula 1372 do CRI de Martinópolis: Lote 1 da quadra 1, medindo 14x30,, com as seguintes divisas: pela frente na extensão de 14m, 
com a Rua 4, distante 28m, da esquina com a Rua 5, de um lado pela Extensão de 30m, com o Estádio do Martins Esporte Clube de outro lado em igual extensão de 30m com o lote n 2, e �nalmente pelos fundos na extensão de 14m com o lote 4. Sobre o imóvel foi erigida uma casa residencial de alvenaria, 
com 49m² de construção, com 5 cômodos, sendo 1 sala, 2 quartos, 1 cozinha e 1 banheiro,, sob n. 57 da Rua Osvaldo Ferraz Caldas. Avaliação (50%): R$ 90.000,00 (Noventa mil reais) em agosto de 2015. ÔNUS: Consta na matrícula do imóvel: R.3 e R.4 Hipotecas em favor do Banco do Brasil; R.5 e R.6 
Hipotecas em favor da União; bloqueio de parte ideal; Av.8 Existência de Ação distribuída – 0004562-28.2008.8.26.0081 – 2a Vara Cível de Adamantina/SP; Av.9 Penhora referente ao processo 0010695-92.2015.5.15.0115. DEPOSITÁRIO: Eduardo Teixeira Gonçalves. As fotos e a descrições detalhadas do(s) 
bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA LAPA/SP – 3º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados a) ARMANDO CERELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (CNPJ 56.874.092/0001-93), na pessoa de seu representante 
legal, b)  JOSÉ ARMANDO CERELLO (CPF 906.678.678-72); c) HELOÍSA HELENA FIGUEIREDO CERELLO (CPF 115.695.098-83) e dos credores CONDOMINIO TERRAS DE SÃO JOSÉ (CNPJ 48.988.323/0001-61); MARIA LUCIA CURY ARCON (CPF 011.702.668-94); e LUIS 
CARLOS ARCON(CPF 513.793.338-49), e demais interessados, expedido nos autos da ação de DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO EM FASE DE EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE Sentença – Proc. 0027133-69.2004.8.26.0100 (000.04.027133-1) – Ajuizada por DISTRIBUI-
DORA AUTOMOTIVA S/A (CNPJ 61.490.561/0001-00). O Dr. Sidney Tadeu Cardeal Banti, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/
SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e 
arrematação na 1ª Praça com início no dia 24/06/2019 às 14:00h, e com término no dia 26/06/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 26/06/2019 às 14:01h, e com término no dia 
17/07/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que eventuais lances que forem acima de 65% e abaixo de 90% serão analisados pelo juízo para eventual deferimento. RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: MATRÍCULA nº 34.273 do CRI de Itú/SP: Um terreno urbano, 
e respectivas benfeitorias, situado com frente para a Alameda do Gondoleiro do Amor, constituído pela fusão das Chácaras residenciais nºs 841 e 842 da quadra nº 56, do loteamento denominado “Terras de São José”, nesta cidade, medindo 66,50m de frente; 65,00m à direita dividindo 
com o lote n. 840; 63,50m à esquerda dividindo com o lote nº 843; e, nos fundos mede 80,50m e divide com os lotes nºs 831, 832, 833 e 834; encerrando a área de 4.712,00m². Registro Anterior: R.02/M.34.062e R.02/M.34.063, deste registro. Contribuinte: 11.0056.00.0012.000842. 
OBS: Consta da matricula que foi construído um prédio residencial, constituído de 02 pavimentos, que recebeu o nº 842, da Alameda do Gondoleiro do Amor, contendo o imóvel a metragem 1.197m2 (um mil cento e noventa e sete metros quadrados) – �s. 780 laudo de avaliação. 
Conforme Laudo de Avaliação, o imóvel é composto de cinco dormitórios, três deles tipo suíte, três banheiros sociais, salas de estar, sala de jantar, sala de lareira, sala de TV, lavabo, copa, cozinha, dependências de serviço, área de lazer completa com quiosques, coberturas e piscina. O 
padrão construtivo pode ser de�nido como �no. AVALIAÇÃO: R$ 5.421.055,18 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Vinte e Um Mil, Cinquenta e Cinco Reais e Dezoito Centavos), devidamente atualizado às �s. 1.328 para outubro/2018. ÔNUS: Consta da Certidão de ônus extraída pelo 
site ARISP em 01.11.2018 as Averbações: AV 04: O loteamento denominado “Terras de São José”, está sujeito às restrições constantes do Processo de Loteamento e Integrantes do Contrato-Padrão, arquivados em Cartório, cujo cumprimento atinge todos os proprietários; R. 07: Os 
proprietários transmitiram para Integralização de Capital Social à empresa RRC Administração e Participações S/A; AV. 08: Foi decretada a ine�cácia do Registro nº 07; Av. 09- PENHORA – em favor de Evaristo Comololatti S/A Participações, nos autos processo nº 004.03.023970-6, 
em tramite pela 2ª Vara Civel Regional da Lapa; Av. 10- PENHORA – em favor de Maria Lucia Cury Arcon e outros, nos autos processo nº 583.2003.041724-1, em tramite pela 9ª Vara Civel da Capital-SP; AV. 11: PENHORA EXEQUENDA; AV. 12 - distribuída ação de Execução de 
Título Extrajudicial- Processo 1006440-20.2017- 1ª Vara Cível de Itu, que Condomínio Terras de Sã José move contra RRC Administração e Participações S/A., no valor de R$.75.593,32; e AV-13 – PENHORA – em favor de Osvaldinho Alves Batista, em tramite pela Vara do Trabalho 
de Itú, processo 10497-55.2015. DÉBITOS FISCAIS: consta dos autos conforme �s. 1.262, débitos que pesam sobre o referido imóvel dividas �scais junto a Municipalidade no valor total de R$ 41.089,66, relativo aos processos nºs 1508882-96.2017; 1508880-26.2017; 1508881-14.2017; 
1508878-59.2017; 1508879-44.2017 (este último consta no programa Giex como pago). DEBITOS CONDOMÍNIAIS: consta dos atos conforme �s. 1148/1149, débito Porter-rem no valor total de R$ 140.515,50, até junho/2018, que poderá ser consultado nos autos físicos. OBS: confor-
me decisão de �s.1172, parágrafo �nal, a pedido do 3º interessado Condomínio Terras de São José, �cou consignado que além do débito já apontado de R$ 140.515,50, que deverá ser considerado no momento de eventual arrematação que o adquirente �cará sujeito à uma convenção 
condominial e regulamento interno, com a obrigação de pagamento de taxas condominiais mensais futuras, bem como às restrições constantes do processo de loteamento e integrantes do contrato padrão, arquivados no CRI de Itú-SP. DEPOSITÁRIOS: JOSÉ ARMANDO CERELLO 
e HELOÍSA HELENA FIGUEIREDO CERELLO. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br.

1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BAURU – 1º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação do executado ALCIDES XAVIER DA SILVA FILHO (CPF nº 340.870.918-13) e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução, 
Processo nº. 1009312-08.2016.8.26.0071, ajuizada por VERA LUCIA VERÍSSIMO BARBOSA (CPF nº 141.231.788-63) e CÉLIA VERÍSSIMO BARBOSA (CPF nº 320.138.288-45). O Dr. MARCELO ANDRADE MOREIRA, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 24/06/2019 às 14:00h, e com término no dia 26/06/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior 
ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 26/06/2019 às 14:01h, e com término no dia 17/07/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de 
avaliação atualizada conforme determinação de �s. 737 (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). BEM: Um terreno, situado no lado par do quarteirão 02 da Rua Dr. Heitor de Andrade Campos, distante 10m da esquina da Rua Soldado José 
Soares, correspondente à parte do lote sob a letra “Q”, da quadra nº 3-A, do loteamento denominado “Jardim Prudência”, nesta cidade, cadastrado na Prefeitura sob nº 4/549/17, com a área de 200m², medindo 10m de frente e de fundos, por 20m de cada lado, confrontando pela frente com a referida Rua Dr. 
Heitor de Andrade Campos; pelo lado direito, de quem da via pública olha para o terreno, confronta com o lote P; pelo lado esquerdo confronta com parte deste lote Q; e pelos fundos confronta com o lote R, onde se localizado prédio nº2-27 da Rua Soldado José Soares. Objeto de Matricula nº 54.035 do 2º 
Registro de imóveis de Bauru. Na Prefeitura Municipal de Bauru está cadastrado como SETOR 04, QUADRA 0549, LOTE 23. BENFEITORIAS: Um prédio residencial localizado na Rua Dr. Heitor de Andrade Campos, nº 2-106, jardim Prudência, com área total de 51,59 m², distribuídos em: Varanda, sala 
de estar, hall de circulação, 2 dormitórios, banheiro social, copa e cozinha. AVALIAÇÃO: R$ 138.989,88 (Cento e trinta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), atualizado até maio de 2019, conforme tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo. As fotos e a descrições detalhadas 
do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
29ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL – 29º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação da executada FELICIA FRANGHIERU (CPF nº 200.129.937-00) e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Exe-
cução, Processo nº. 0126940-02.2003.8.26.0100, ajuizada por CONDOMINIO EDIFICIO MARION (CNPJ nº 62.569.611/0001-02). A Dra. Valéria Longobardi, Juíza de Direito da 29ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 
903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.
com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 24/06/2019 às 14:00h, e com término no dia 26/06/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça com 
início no dia 26/06/2019 às 14:01h, e com término no dia 17/07/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada conforme determinação de �s. 737 (Art. 891 
parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). BEM: APARTAMENTO Nº 112 localizado no 11º andar do EDIFÍCIO MARION, situado na Rua Barão de Capanema nº 112, Jardim Paulistano, no 34º Subdistrito Cerqueira César, nesta cidade de São Paulo, 
com área exclusiva de 252,161 m², área comum de 104,94 m², totalizando uma área vendável de 357,10 m², correspondendo-lhe no terreno uma quota parte ideal a 1/33 de seu todo, cabendo-lhe o direito à guarda e estacionamento de um veículo na vaga já demarcada, de seu uso exclusivo, cuja designação 
numérica é a mesma da respectiva unidade autônoma. Objeto de Matricula nº 99.223 – 13º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. Contribuinte nº 014.037.0146-6. AVALIAÇÃO: R$ 2.738.999,50 (dois milhões, setecentos e trinta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), 
avaliação atualizada até maio de 2019, conforme planilha do Tribunal de Justiça de São Paulo. ONUS: Consta na matricula, conforme Av. 01 de 30/12/2016, PENHORA EXEQUENDA. DÉBITOS: Constam débito de IPTU inscritos na dívida ativa, no valor de R$ 195.185,12 (cento e noventa e cinco mil 
cento e oitenta e cinco reais e doze centavos). As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LIMEIRA/SP – 4º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação dos executados TECNOS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ 03.446.310/0001-22), MAURICIO AUGUSTO BE-
DUSCHI (CPF 095.849.458-40) e CATIA TERESA BEDUSCHI STERZO (CPF 110.149.738-64), o coproprietário LUIS MARCELO STERZO (CPF 049.776.258-70), o credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ 00.360.305/0001-04), e demais interessados, expedido nos autos da ação de 
Execução de Título Extrajudicial – Espécies de Títulos de Crédito, Processo nº. 4004104-26.2013.8.26.0320, ajuizada por BANCO ITAULEASING S/A (CNPJ 49.925.225/0001-48). O Dr. Marcelo Ielo Amaro, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Limeira/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, 
com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD 
LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 24/06/2019 às 14:00h, e com término no dia 26/06/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde 
já designado para a 2ª Praça com início no dia 26/06/2019 às 14:01h, e com término no dia 17/07/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada conforme 
determinação de �s. 737 (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). BEM: Imóvel localizado à Rua Francisco Orlando Stocco, nº 390, esquina com a Rua Antônio Gallana, no loteamento denominado “Jardim Ouro Verde”, Limeira/SP, objeto 
da matrícula nº 35.597 do 2º CRI de Limeira/SP, assim descrito: terreno com frente para a Rua Francisco Orlando Stocco, desta cidade, medindo 2,70m de frente; 10,02m em curva na con�uência com a rua Antônio Geraldo Gallana; 25,05m do lado direito divisando com propriedade de Marcelo Luiz 
Finotti; 20,58m do lado esquerdo con�nando com a Rua Antônio Geraldo Gallana, nos fundos divisando com o lote nº 03, mede 6,47m, perfazendo assim uma área de 156,20m². Cadastrado na prefeitura municipal local na quadra 1172, unidade 019. BENFEITORIAS: O imóvel possui sala de estar, sala de 
jantar, cozinha, três dormitórios, sendo um suíte, hall de circulação, banheiro, lavanderia, garagem e quintal, perfazendo a área construída de 106,40m². AVALIAÇÃO: R$ 243.494,44 (duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos) atualizados até maio de 
2019, pela Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo. ÔNUS: Consta na certidão de matrícula, conforme R.4 de 07/10/1997, HIPOTECA em favor da Caixa Econômica Federal – CEF; R.5 de 27/05/2013, Arresto de 50% do imóvel no processo nº 0078993-37.2012 – 5ª Vara Cível do Foro Regional de Santo 
Amaro/SP; Av.6 e Av.7 de 16/06/2016 e 27/09/2016 – PENHORA EXEQUENDA de 50% do imóvel; Av.8 de 31/10/2016 – PENHORA da parte ideal de 50% do imóvel para garantia de dívida no processo nº 4004258-44.2013.8.26.0320 – 1ª Vara Cível de Limeira/SP; Av.9 de 05/07/2017 – Penhora de 50% 
do imóvel – Processo 4007654-29.2013.8.26.0320 – 1ª Vara Cível de Limeira/SP; Av. 10 de 09/11/2017 – PENHORA nos autos 0001664-14.2012.5.15.0128 em favor de Robson de Araújo; Av.11 de 21/03/2018 – PENHORA EXEQUENDA estendendo a penhora para 100% do imóvel. DEPOSITÁRIO: Catia 
Teresa Beduschi Sterzo. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE INDAIATUBA – 2º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação da executada EDILSON TÁVORA (CPF nº 015.911.168-48) e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução, Processo 
nº. 1002499-50.2015.8.26.0248, ajuizada por COMPO DO BRASIL LTDA. (CNPJ nº 03.752.662/0001-06,). O Dr. Sérgio Fernandes, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Indaiatuba/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo 
Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de 
leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 24/06/2019 às 14:00h, e com término no dia 26/06/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 26/06/2019 às 
14:01h, e com término no dia 17/07/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada conforme determinação de �s. 737 (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 
13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). BEM: Lote de terra sob n° 06 da quadra 65, situado à Avenida Presidente Vargas, no loteamento denominado CIDADE NOVA, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, medindo 12,00 metros de frente, por 40,00 metros do lado direito da frente 
aos fundos 50,00 metros do lado esquerdo, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de 540,00m², dividindo nos lados com os lotes 05 e 07 e nos fundos com o lote 29. Objeto de Matricula nº 33.848 do Cartório de Registro de Imóveis de Indaiatuba. Cadastro Municipal: 0032.1580.0-8. 
BENFEITORIAS: Edi�cação de um terreno comercial, denominado Indagro Insumos Agrícolas, situado na Avenida Presidente Vargas, 1.547, Cidade Nova, Indaiatuba/SP. Parte térrea: prédio este com entrada com estacionamento, sala de recepção, salão de vendas de mercadorias, sala de reunião, sala de 
espera, dois banheiros, 2 salões para armazenamento de mercadorias, cozinha e arquivo. Parte Superior da Edi�cação: Contém escada para acesso a esse compartimento, sala de reunião, sala de diretoria. Toda edi�cação é erigida em estrutura de colunas em concreto armado, com fechamento promovido 
por paredes de alvenaria revestidas interna e extremamente por argamassa, sendo parte estucado com lajes de concreto e parte com estrutura metálica. Possui forração em PVC. Sua cobertura é em telha �broamento e cinzo, apoiadas em estruturas metálicas. Os principais acabamentos aplicados são: Pisos 
em placas de concreto liso desempenado e cerâmicos. Paredes com colocação de revestimentos até o teto nas áreas molhadas, louças de padrão comercial. Instalações elétricas e hidráulicas também em padrão comercial, aparentando bom estado de conservação. Com área total da edi�cação do imóvel de 
569,08m². AVALIAÇÃO: R$ 2.987.540,00 (Dois milhões novecentos e oitenta e sete mil quinhentos e quarenta reais), atualizado até maio de 2019, pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo. DEPOSITÁRIO: Edilson Távora (CPF nº 015.911.168-48). ÔNUS: Consta na matricula do imóvel, conforme 
R.10 de 24/10/2013, HIPOTECA em favor de BASF S/A; Av. 12 de 29/07/2016, PENHORA em favor de Iharabras S.A Industrias Químicas, nos autos do processo nº 0004611-09.2015.8.26.0248; Av. 11 e 13 de 13/05/2015 e 19/10/2016, DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO e PENHORA EXEQUENDA; Av. 14 
de 25/10/2016, PENHORA em favor de Sipcam Nichino Brasil S.A., nos autos do processo nº 1002680-51.2015.8.26.0248; Av. 15 de 17/10/2017, PENHORA em favor de Fertilizantes Heringer S.A., nos autos do processo nº 1001442-94.2015.8.26.0248; Av. 16 de 26/02/2018, PENHORA em favor de Dow 
Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda, nos autos do processo nº 1010561-04.2016.8.26.0100; Av. 17 de 18/05/2018, AJUIZAMENTO DE AÇÃO por Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária S.A, processo nº 1007594-90.2017.8.26.0248; Av. 18 de 28/03/2019, PENHORA 
em favor de Fertilizantes Heringer S.A., nos autos do processo nº 1003114-40.2015.8.26.0248. DEBITOS: Consta dívida ativa sobre o imóvel relativo à IPTU de 2018 no valor de 6.100,26, bem como, contam as parcelas não pagas de IPTU de 2019, sendo cada uma no valor de R$ 509,11. As fotos e a descrições 
detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.
2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BOITUVA – 2º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação do executado ROGÉRIO RODRIGUES (CPF nº 425.133.788-06), e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução, Processo 
nº. 1005349-22.2017.8.26.0082, ajuizada por CONDOMÍNIO CHÁCARA RANCHO DOS ARCOS (CNPJ nº 50.825.892/0001-38). A Dra. HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Boituva/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, 
com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD 
LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 24/06/2019 às 14:00h, e com término no dia 26/06/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde 
já designado para a 2ª Praça com início no dia 26/06/2019 às 14:01h, e com término no dia 17/07/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada conforme 
determinação de �s. 737 (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). BEM: LOTE DE TERRENO Nº 61, da Quadra “H”, do Loteamento denominado “Chácara Rancho dos Arcos”, situado nesta cidade, sob matrícula nº 18.374, do CRI de Boituva, 
dentro das seguintes medidas e confrontações: mede 50,95m (cinquenta metros e noventa e cinco centímetros) de frente para a Alameda das Margaridas, lado ímpar, do lado direito de quem da Alameda das Margaridas olha para o terreno, mede da frente aos fundos, 50,80m (cinquenta metros e oitenta 
centímetros); na linha em que confronta com o lote nº 62 da mesma quadra; do lado esquerdo, segundo a mesma orientação mede, da frente aos fundos, 50,80m (cinquenta metros e oitenta centímetros), na linha em que confronta com o lote nº 60 da mesma quadra; nos fundos mede 50,95m (cinquenta 
metros e noventa e cinco centímetros), confrontando com a divisa dos fundos do loteamento, na linha divisória com terras de Antonio da Silva de Paula, perfazendo tudo a área de 2.588,26m² (dois mil, quinhentos e oitenta e oito metros quadrados e vinte e seis decímetros quadrados), distante 100,20m (cem 
metros e vinte centímetros) do Sistema de Recreio RM-2, na quadra completada pelo Sistema de Recreio RL-2, Alameda Oito (08) e propriedade de Antonio da Silva de Paula. Ao proprietário ou titular de direitos à aquisição do mesmo lote, caberá uma participação ideal nas áreas e coisas de uso comum 
do Loteamento, correspondente a 1,247% ou 971,57m² (novecentos e setenta e um metros quadrados e cinquenta e sete decímetros quadrados), sendo 318,63m² (trezentos e dezoito metros quadrados e sessenta e três decímetros quadrados) nas áreas consistentes do Sistema Viário Interno e 652,94m² 
(seiscentos e cinquenta e dois metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados) nas áreas e coisas consistentes do Sistema de Recreio, pelo que, a área do lote propriamente dito acrescida à área correspondente à sua participação nas áreas e coisas de uso comum do Loteamento, perfazendo o 
total de 3.559,83m² (três mil, quinhentos e cinquenta e nove metros quadrados e oitenta e três decímetros quadrados). Cadastrado na Prefeitura Municipal sob a sigla nº 44113-64-14-1328-00-000. BENFEITORIAS: AVALIAÇÃO: R$ 253.916,70 (Duzentos e cinquenta e três mil novecentos e dezesseis 
reais e setenta centavos), atualizado até abril de 2019, pela tabela do TJSP. ÔNUS: Consta da referida matricula conforme Av.02 de 22.02.2018 e Av.03 de 25.01.2019, REGISTRO PREMONITÓRIO e PENHORA EXEQUENDA. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão 
estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE JUNDIAÍ – 1º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação do executado ALBERTO DA SILVA CARDOSO NETO (CPF nº 531.800.037-15) bem como sua cônjuge CELIA MARIA FALBO CARDOSO 
NETO (CPF nº 911.524.027-49) e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução, Processo nº. 0001736-43.2016.8.26.0309, ajuizada por CONDOMÍNIO BOSQUES DO CORRUPIRA (CNPJ nº 67.155.051/0001-63). O Dr. Luiz Antonio de Campos Júnior, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível 
do Foro da Comarca de Jundiaí/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de 
Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 24/06/2019 às 14:00h, e com término no dia 26/06/2019 às 14:00h, entregando-o 
a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 26/06/2019 às 14:01h, e com término no dia 17/07/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 
50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada conforme determinação de �s. 737 (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). BEM: “Parte ideal correspondente a 2.368,40 m2 (1,15530%  do imóvel objeto da matricula) conforme 
Av. 155, do imóvel objeto da Matrícula nº 13.193 do Primeiro Serviços de Registro de Imóveis de Jundiaí/SP, localizado na Av. Nicola Accieri, nº 750, Corrupira, Jundiaí/SP”, de propriedade do Executado: ALBERTO DA SILVA CARDOSO NETO. Contribuinte INCRA nº 633.054.003.867. BENFEITORIAS: 
Imóvel residencial com área construída de aproximadamente 400m², compreendendo casa com dois pavimentos avarandada, edícula, piscina, garagem para 4 carros, pequeno campo de futebol, área verde gramada e quiosque em alvenaria. AVALIAÇÃO: R$ 1.043.317,00 (Um milhão e quarenta e três mil 
trezentos e dezessete reais), até fevereiro de 2019, conforme �s. 249 dos autos. ONUS: Não consta na matricula ônus que recaiam sobre a parte penhorada nesta ocasião, entretanto consta nos autos, diversas ações distribuídas contra o mesmo executado �s. 147/162. DEBITO EXEQUENDO: R$ 23.753,51 
até abril de 2019 As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

30ª VARA CÍVEL DA CAPITAL/SP – 30º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação dos executados ROM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA (CNPJ 61.095.857/0001-27) na pessoa de seu representante legal e na sua 
pessoa IOLANDO SILVA DE OLIVEIRA (CPF 516.470.528-15) ou SUELI APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA (CPF 118.440.888-20), MARCELO CAETANO SILVA DE OLIVEIRA (CPF nº 118.440.918-80), e seu cônjuge CLAUDIA TONELLI DE OLIVEIRA (CPF  134.202.078-24), 
MARCUS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA (CPF 118.790.238-14) e CRISTIANE MARIA SPARVOLI (CPF 246.640.798-18), expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – Proc. 1127308-37.2016.8.26.0100 – Ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ 
00.000.000/0001-91). O Dr. Guilherme Santini Teodoro, Juiz de Direito da 30ª Vara Cível da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça 
nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e 
arrematação na 1ª Praça com início no dia 24/06/2019 às 14:00h, e com término no dia 26/06/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 26/06/2019 às 14:01h, e com término no 
dia 17/07/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada conforme determinação de �s. 737 (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 
do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1: Matrícula 36.839 do 15º CRI da Capital/SP: PREDITO COMERCIAL/LOJA situado à Rua Camaragibe, nº 113, Bairro BARRA FUNDA, medindo o terreno 5,60m de frente para a 
referida via publica, por 40,00m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando uma área de 224,00m2. Contribuinte municipal nº 020.046.0021-7. Sobre o terreno existe benfeitoria, a saber: prédio em estrutura de concreto armado 
com pavimento térreo para loja/depósito com instalações sanitárias mais dois andares de depósito com escritório no primeiro andar, possuindo uma área construída de 326,00m2. AVALIAÇÃO: R$ 1.117.997,13 (Um milhão, cento e dezessete mil, novecentos e noventa e sete reais e 
treze centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em ABRIL/2019. ÔNUS: Conforme certidão de ônus extraída pelo site ARISP em 13.02.2019, consta da: R-10 - HIPOTECA – em favor do exequente Banco do Brasil S/A; conforme AV-11 – PENHORA – em favor do 
exequente nos autos processo nº 1061234-98.2016.8.26.0100; conforme AV-12 – ARRESTO – em favor do exequente nos autos processo nº 1055371-64.2016.8.26.0100; conforme AV-13 – PENHORA EXEQUENDA; conforme AV-14 – PENHORA – em favor do exequente nos autos 
processo nº 1055371-64.2016.8.26.0100. DEBITOS FISCAIS: Consta do site da Municipalidade até 02.05.2019, débitos relativos ao Contribuinte nº 020.046.0021-7, no valor total de R$ 48.061,10. DEPOSITÁRIO: Executados. As fotos e a descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) 
levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

29 VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL – 29º OFÍCIO CÍVEL Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem móvel e para intimação dos executados MARCELO MORGANTI FERRO (CPF nº112.580.468-81), SERGIO RICARDO DELLA CROCCI (CPF nº 
089.090.808-76), ANA PAULA LANGE DELLA CROCCI (CPF nº 142.959.448-90) e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução, Processo nº. 0207455-19.2006.826.0100, ajuizada por CHAIM ZAHER (CPF nº 558.094.998-72). A Dra. Valéria Longobardi, Juiza de Direito da 29ª Vara Cível 
do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 24/06/2019 às 14:00h, e com término no dia 26/06/2019 às 14:00h, 
entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 26/06/2019 às 14:01h, e com término no dia 17/07/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito 
lance inferior a 50% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada conforme determinação de �s. 737 (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do(s) bem(ns) abaixo descrito(s). BEM: Veículo Honda Civic EXR 2.0 Flex, automático, Placa FLI5504, São Paulo/SP, cor 
preta, ano/mod. 2013/2014, chassi visível nos vidro nº EZ138621, com as seguintes características: todos os itens de segurança inclusos, salientando que o estepe encontra-se careca, apresenta arranhões no para choque dianteiro do lado direito (motorista) e na lataria traseira acima da roda traseira direita, 
pequeno arranhão no para choque traseiro, lado do passageiro, velocímetro marcando 74.380km rodados, com sistema de multimídia integrados, em aparente bom estado de funcionamento. AVALIAÇÃO: R$ 58.963,00 (Cinquenta e oito mil novecentos e sessenta e três mil), avaliado com base na tabela 
FIPE corrente em abril de 2019. DEPOSITÁRIO: Ivaldo Teo�lo da Silva (CPF nº 038.090.858-12) LOCALIZAÇÃO: Avenida Liberdade, 956, Liberdade, São Paulo/SP. DÉBITOS: Constam débitos de IPVA, DPVAT, taxas e multas, conforme certidão extraída no site da fazenda em R$ 8.238,91. As fotos e a 
descrições detalhadas do(s) bem(ns) a ser(em) levado(s) a leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes.

Edital de Intimação
O 8° Oficial do Registro de Imóveis desta Comarca da Capital do Estado de São Paulo, a requerimento do credor
fiduciário Banco Bradesco S/A, CNPJ n° 60.746.948/0001-12, com base e para fins do artigo 26 e parágrafos da Lei
9.514/97, tendo em visto encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, vem intimar, José Luis Marin Miranda,
RNE n° Y269552-I, CPF n° 220.224.528-60, para pagar, no prazo de 15 (quinze) dias contados da última publicação
deste edital, na forma das instruções contidas adiante, o débito correspondente aos encargos vencidos e os vincendos
até a data do respectivo pagamento, consoante cálculo elaborado pelo Credor-Fiduciário no procedimento de intimação
719.397 DV 152, decorrentes do contrato de financiamento imobiliário, firmado em 22/07/2014 garantido por alienação
fiduciário registrada sob n°4, matrícula 180.347, Livro 2, desta Serventia, referente ao apartamento n° 135B, localizado
no 13° andar da Torre B, integrante do Condomínio Edifício Estilo Bom Retiro, situado na Newton Prado n° 767, no
15º Subdistrito – Bom Retiro. Instruções para pagamento e purga da mora: 1.- Local: 8° Oficial de Registro de Imóveis,
Rua Bento Freitas, 256, República – fone: 3291-8080; 2.- Horário: 9 Às 16 horas; 3.- A Liquidação do débito
atualizado poderá ser em moeda corrente nacional ou através de cheque administrativo emitido em favor do credor
fiduciário Banco Bradesco S/A, pagável nesta Capital: 4.- Além do débito atualizado, o pagamento deverá incluir as
despesas de intimação; Alerta o não pagamento no prazo legal importará na consolidação da propriedade do imóvel
em nome do credor-fiduciário, Banco Bradesco S/A, nos termos da já citada legislação. Dado e passado nesta Capital
do Estado de São Paulo, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove.
Maria Aparecida de F. Lima Assis – escrevente.

K-10, 11 e 12/06

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº 1000424-60.2016.8.26.0100 
(USUC 31) A Doutora Aline Aparecida de Miranda,MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO,do Estado de São Paulo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o)(s) Álvaro dos Santos Neves,Sandra Maria 
Vella Neves,Virgilio Martinez,Rosana Martinez de Abreu,Álvaro Augusto Abreu,Rosangela Martinez Miguel,Ocimar Bernardes 
Miguel,Rosie Martinez Puschiavo, Sérgio Puschiavo, Rosemary Martinez de Freitas, Carlos Duarte de Freitas, Marli Rocha Salles, 
Valter Bassi Sales,Edna Rocha Guercov,Basilio Guercov,Virgolina Gonçalves,Maria Cândida Caetano Patrício,João Patrício, Maria 
Alice Caetano Manoel, Dimas Manoel, Ana Maria Gonçalves Caetano Antunes, José Maria Oliveira Antunes, José Carlos Caetano, 
Anhembi Industria e Comércio de Borracha, Oswaldo Rodrigues, Judith Laurentino de Castro, Antônio Pereira de Souza, Orzira 
Cabral de Souza, Daltro Mazzei Grassia, Daisy Goulart de Oliveira Grassia, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, queArnaldo Antunes, Eliana Colla Bufarat, 
Mauro Bufarat, Claudia Colla de Amorim, Fernando Pereira de Amorim Jr., Afonso Colla Francisco Junior, Rosa Colla Antunes e 
Roberto Colla Francisco, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua do 
Acre, nº 333/337 - Mooca - São Paulo SP, com área de 1.138,25 m², contribuinte nº 031.095.0098-1, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.   [11,12] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 PROCESSO Nº 1010649-71.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara 
Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARMO 
FUZARI, IVERS FUZARI, ALBERTO FUZARI e RENE FUZARI, que lhes foram proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Espólio de Cláudio Girotto (de cujus),na pessoa de sua inventarante Natalia Valente Girotto,objetivando a 
outorga definitiva de um terreno à Rua Juruá,nº171,Pari, matrícula 8114, 15º CRISP, contribuinte 018.043.0027-6. 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 20 de maio de 2019.                  [11,12] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021208-90.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Wanderly Fiuza de Andrade, que Conjunto Habitacional Parque Residencial Palmares 
ajuizou ação de execução, para cobrança de R$429.581,42 (maio/18), referente ao Contrato Particular de Confissão de Dívida 
do apto. 06, bloco B-13, integrante do conjunto autor. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 
dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresentem 
embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com 
juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos 
bastem para garantia da execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia.. 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 abril de 2019.      [11,12] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1106092-
25.2013.8.26.0100 (USUC 17) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 

Cutolo, Teresa Perfidio Cutolo, Helena Rago Perfidio, Rogério Rago Perfidio, Sandra Vergueiro 
Perfidio, Patrícia Rago Perfidio, Cristina Rago Perfidio Lodovichi, Adelson Lodovichi (ou Ludovichi), Gianfranco Montesso 
Piccin, Teresinha de Fátima Piccin, Banco Bradesco S/A, Edifício Plaza Penha, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Luiz Geraldo de 
Oliveira Chaves e Helena Maria Santos Silva Chaves, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio 
sobre o imóvel localizado na Rua Dr. João Ribeiro, nº 554 - Jardim Concórdia, 3º Subdistrito Penha de França - São 
Paulo SP, com área de 520,00 m², contribuinte nº 061.026.0013-4, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel , 
caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital,por extrato,afixado e publicado na forma da lei.[11,12] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1029022-24.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO
FERNANDES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ÁGUIA FARMA DROGARIA LTDA. - ME, CNPJ 05.320.314/
0001-95, por seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Medicamental
Distribuidora Ltda, objetivando o recebimento da quantia de R$ 6.840,19 em 17/03/2016, a ser atualizada,
consubstanciado nas Notas Fiscais Eletrônicas e respectivas duplicatas nºs 14097 e 6166. Estando a ré em lugar
ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito (ficando isento de
custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do
NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de
revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Será o presente edital, por extrato, publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de março de 2019.          (11 e 12/06)

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1005410-94.2015.8.26.0002. Classe: Assunto: Procedimento Comum - Contratos
Bancários. Requerente: Iresolve Companhia Securatizadoras de Créditos Fincanceiras. Requerido: Carlos Alfredo da Silva. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005410-94.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível,
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
CARLOS ALFREDO DA SILVA, Brasileiro, RG 001477952/MS, CPF 085.404.059-54, que lhe foi proposta uma ação de Procedi-
mento Comum por parte de Iresolve Companhia Securatizadoras de Créditos Fincanceiras, alegando em síntese, na qualidade
de cessionário de cedente Itaú Uibanco S/A, é credor do requerido da quantia de R$ 59.675,41 (janeiro/2015), em razão de o
réu, como titular junto à agência 735 do cedente, da conta corrente n. 05278-9, Proposta de Abertura de Conta Corrente mediante
operação realizada em terminal ou canal de auto atendimento, espontaneamente contraiu empréstimo denominado SOB MEDIDA
COMP ATRASO LONGO, operação contrato nº 42046/000000543119911, celebrado na data de 22/10/2013 no valor de R$
48.500,00, para pagamento em 48 parcelas. Ocorre que réu, apesar de insistentemente cobrado para solução na esfera
extrajudicial, deixou de pagar as parcelas do empréstimo desde a vencida em 10/02/2014, acarretando o vencimento antecipado
da dívida. 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 quinze 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 16 de fevereiro de
2019.                                                                                                                                                                       11 e 12 / 06 / 2019

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008695-75.2014.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Sabrina Salvadori Sandy
Severino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a VAGNER R. MENEIAS, ANA LUZIA DA COSTA e JAIR TEIXEIRA,
que Space Network Informática Ltda EPP ajuizou ação de Consignação em Pagamento, objetivando o depósito da
quantia de R$ 1.405,05, declarando extinta a obrigação oriunda dos cheques nºs 023,024,025 e 035, todos da conta
nº 2790-1, agência 897, do Banco 237 - Banco Bradesco S/A, no valor de R$ 367,00, R$ 367,00, R$ 328,00 e R$
73,88, respectivamente, declarando-se extinta a obrigação, de forma a determinar definitivamente a exclusão do
nome da requerente dos cadastros de inadimplentes em razão de tal débito. Estando os requeridos em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, contestem o feito ou levantem
a quantia depositada, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos. Será o presente, afixado e Publicado.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de maio de 2019.                    11 e 12 / 06 / 2019.

20ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. 20º Ofício Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Edital
de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1012483-80.2016.8.26.0100. A Dra. Raquel Machado Carleial
de Andrade, Juíza de Direito da 20ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Titans Group - Empresa
de Participação em Negócios Ltda (CNPJ 10.422.985/0001-05), Marcelo Zylberkan (CPF 356.867.768-73) e Mino
Mattos Mazzamati (CPF 293.069.948-50), que Itaú Unibanco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a
cobrança da quantia de R$ 362.190,05 (janeiro de 2016), referente à Cédula de Crédito Bancário Empréstimo para
Capital de Giro Giropré n° 026245063-8. Estando os Executados em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 3 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, prazos estes que
começarão a fluir após os 20 dias supra, bem como ficam intimados da penhora efetuada sobre: A) Títulos de
Capitalização do Banco Santander (Brasil) S/A, no valor total de R$ 10.461,95 e B) Plano de Previdência Privada do
Banco Bradesco Vida e Previdência S/A, no valor de R$ 7.741,39. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo,
25 de abril de 2019.                                                                                                                  11 e 12 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1116993-81.2015.8.26.0100. O Dr. Mário Chiuvite Júnior, Juiz
de Direito da 22ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Buffet Center Ltda (CNPJ. 03.139.643/0001-09)
e Walter Starkbauer (CPF. 256.788.508-06), herdeiros e/ou sucessores, que Ariane de Siqueira lhes ajuizou ação Declaratória
de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços c/c pedido de Indenização por Perdas e Danos com pedido de Tutela
Antecipada para Bloqueio de Valores, de Procedimento Comum, objetivando a concessão da Tutela Antecipada para
declarar indisponíveis os bens dos requeridos, em valor suficiente para garantir a efetiva reparação dos prejuízos suportados
pela requerente, e penhorando-se, pelo menos, o valor que é controverso e faz jus a requerente, referente a rescisão
contratual havida em razão do inadimplemento contratual antecipado da requerida, isto é, R$ 19.000,00, julgando totalmente
procedente a ação, confirmando-se a tutela antecipada, declarando o contrato rescindido por inadimplemento antecipado
da empresa requerida, e condenando os requeridos ao pagamento de: A) R$ 19.000,00, devidamente corrigido desde
o pagamento (18/06/2015) e com o acréscimo de juros de mora desde a citação; B) R$ 5.700,00, correspondente ao valor
da multa contratual, devidamente corrigido e com o acréscimo de juros de mora desde a citação; e C) indenização por dano
moral, em valor a ser arbitrado por este Juízo, de forma proporcional e razoável. Concedida a Tutela e estando os requeridos
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 30 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.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de fevereiro de 2019.                       11 e 12 / 06 / 2019.

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL V - SÃO MIGUEL PAULISTA - 3ª
VARA CÍVEL  - Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736 - Sala 105 - São Miguel
Paulista - CEP 08040-000 -  Fone: 2052-8098 - R.278 - São Paulo-SP - E-
mail:saomiguel3cv@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min
às19h00min - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo de 01 mês - Processo nº 1022155-
77.2014.8.26.0005 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regi-
onal V -  São Miguel  Paul ista,  Estadode São Paulo, Dr. CESAR AUGUSTO
FERNANDES ,  na for ma da Lei ,  e tc. FAZ SABER  a (o)  RAFAEL DA SILVA
GUADELINO, brasileiro, CPF 446.700.998-17, que lhe foi proposta uma ação de
BUSCA E APREENSÃO em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA por parte de BANCO
ITAUCARD S.A., tendo por objeto o veículo Chevrolet, tipo Celta (FP) LS 1.0
OVHC,  cor  p ra ta ,  ano /mode lo  2011 /2012 ,  p lacas  ATV-0383,  chass i
9BGRG08FOCG137530, Renavam 00314549080, com a consolidação da propri-
edade plena do bem no patrimônio do autor, havido com alienação fiduciária pelo
contrato nº 30410-275319598, de 02.07.2014, face ao não pagamento das par-
celas. Estando o réu em lugar incerto e não sabido,foi determinada a sua CITA-
ÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação proposta e paraque, no prazo de
05 dias, PAGUE a INTEGRALIDADE da DÍVIDA ou CONTESTE o feito no prazo de
15 dias, a f luírem após o decurso do prazo do presente 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.

11  e  12/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008850-30.2017.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO
SALVETTI D ANGELO, na forma da Lei, etc. Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 1008850-30.2017.8.26.0002. O
Dr. Claudio Salvetti D’Angelo, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível Regional de Santo Amaro- SP, na forma da lei.
Faz saber a Lucas Gabrilli Ribeiro de Menezes, CPF 468.998.618-52 que, Fundação Armando Álvares
Penteado, lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, objetivando a cobrança de R$ 25.555,24 (fev/2017),
referente ao Contrato de Adesão de Prestação de Serviços Educacionais. Estando o réu em local ignorado,
foi deferida sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito,
sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será nomeado curador
especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 29 de maio de 2019. 11 e 12/06

Cade aprova
venda de oito
refinarias pela

Petrobras
O plenário do Conselho Ad-

ministrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) aprovou na terça-feira
(11), por quatro votos a dois, a
proposta de Termo de Compro-
misso de Cessação (TCC) da
Petrobras, que prevê a venda de
oito das 13 unidades de refino
da empresa, o que corresponde
a cerca de 50% da capacidade
de refino da Petrobras. O acor-
do põe fim a uma investigação
do órgão regulador sobre pos-
sível prática de abuso de poder
pela Petrobras.

A proposta foi apresentada
pela empresa no início do mês,
após o Cade ter aberto inquérito
para investigar se a Petrobras
abusava de sua posição domi-
nante no refino de petróleo, uma
vez que a estatal detém 98% do
mercado de refino do país. A in-
vestigação apuraria se empresa
estaria usando de sua posição
para determinar o preço dos com-
bustíveis e evitar a entrada de
novos concorrentes. Agora, a
Petrobras tem até 2021 para reali-
zar a venda das refinarias.

O presidente do Cade, Ale-
xandre Barreto, disse que o de-
bate sobre a situação do merca-
do de refino teve início após a
crise dos combustíveis no ano
passado, durante a greve dos
caminhoneiros. O objetivo era
saber como estava sendo forma-
do o preço do combustível no
país.

O plano prevê a venda das
refinarias Abreu e Lima (Rnest);
Landulpho Alves (Rlam);
Gabriel Passos (Regap); Presi-
dente Getúlio Vargas (Repar);
Alberto Pasqualini (Refap);
Isaac Sabbá (Reman), a Lubrifi-
cantes e Derivados de Petróleo
do Nordeste (Lubnor) e a Uni-
dade de Industrialização do
Xisto (SIX).

A proposta prevê também
desinvestimentos em ativos re-
lacionados a transporte de com-
bustíveis, na BR Distribuidora.

O TCC determina ainda que
um mesmo comprador ou grupo
econômico não poderá adquirir
mais de uma refinaria, para evi-
tar que haja a formação de um
novo agente dominante no se-
tor de refino. A proibição segue
a resolução do Conselho Nacio-
nal de Política Energética
(CNPE), aprovada em maio, e
que trata da venda de refinarias
da Petrobras para dar mais
competitividade ao setor.

Após a homologação do
TCC, o ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, parti-
cipou de uma cerimônia de assi-
natura simbólica do termo. Ben-
to disse que a decisão vai ao en-
contro das posições do gover-
no de promover o
desinvestimento na Petrobras e
abrir o mercado de combustíveis.
De acordo com o ministro, o
acordo vai oxigenar o mercado
de refino, ao propiciar condições
concorrenciais para a entrada de
novos agentes no setor. (Agen-
cia Brasil)
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

JOSÉ CUSTÓDIO FERREIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PESCADOR, NASCIDO
EM RIO CASCA, MG NO DIA (14/08/1954), RESIDENTE E DOMICILIADO RIO CASCA, MG, FILHO DE
MOACIR LUIZ MACHADO E DE AMÉLIA FERREIRA DUARTE. HELENA DO ROSÁRIO SOUZA
FERREIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO CABELEIREIRA, NASCIDA EM RIO DE CASCA,
MG NO DIA (13/10/1948), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MARIA ANTÔNIA DO NASCIMENTO.

ISMAEL DE OLIVEIRA CAVALCANTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FORNEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/01/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO DE BARROS CAVALCANTE E DE ELIEDES OLIVEIRA CAVALCANTE.
SIMONE JUSTINO BERTO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO BALCONISTA, NASCIDA EM
JOAQUIM GOMES, AL NO DIA (10/07/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO JUSTINO BERTO E DE MARIA JOSÉ HERCULANO BERTO.

FILIPE SANTOS DA COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO CIVIL, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/04/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JUNIOR ALMEIDA DA COSTA E DE TANIA SANTOS DA COSTA. TALITA TEOFILO
DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ANALISTA COMERCIAL, NASCIDA EM
GUARULHOS, SP NO DIA (16/02/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE MANUEL EVARISTO ERNESTO DA SILVA E DE ANA TEOFILO DE ALMEIDA SILVA.

ORLANDO RESENDE VELOSO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
ESCRITORIO, NASCIDO EM BARRA DO CORDA, MA NO DIA (03/01/1970), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO VELOSO SOBRINHO E DE
ANTONIA RESENDE VELOSO. JOSILAINE ROBERTA DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
BALCONISTA FARMACEUTICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP NO DIA (13/02/1987),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL ROBERTO DE
LIMA E DE JOSEFA MARIA DE LIMA.

DENIS GONÇALVES DE SOUZA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/04/1970), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE DERNIVALDO DE SOUZA E DE MARIA DE LOURDES
GONÇALVES DE SOUZA. SHEYLA MARIA DE SANTANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
DIARISTA, NASCIDA EM CABO DE SANTO AGOSTINHO, PE NO DIA (28/03/1977), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ELIAS AMARAL DE SANTANA E DE
MARIA DA SILVA SANTANA.

VALTER LUZ SANTANA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
DUQUE DE CAXIAS, RJ NO DIA (30/01/1960), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE EUCLIDES TAVARES SANTANA E DE WALDETE LUZ SANTANA. JOELMA
LEITE RIBEIRO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE,
NASCIDA EM OURICURI, PE NO DIA (26/07/1975), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOEL RIBEIRO DA SILVA E DE IRENE LEITE RIBEIRO.

WELLINGTON DE JESUS DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/05/1970), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE BENEDITO RIBEIRO DA SILVA E DE MARINALVA JESUS SANTOS. SIMONE
OLIVEIRA DE JESUS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/02/1969), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE NAIR OLIVEIRA PIRES.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009621-79.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de
Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DROGARIA DUARTE & RIBEIRO LTDA ME,
CNPJ.04.404.524/0001-07, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Panpharma Distr ibuidora de Medicamentos Ltda (Atual Denominação Social  de Distr ibuidora
Farmacêutica Panarello Ltda, alegando em síntese ser credora da executado no valor de R$22.157,61, em
decorrência da não quitação de 11 duplicatas emitidas para pagamento de medicamentos. 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 valor
da dívida, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre
o valor atualizado do débito, ou embarguem a execução no prazo de 15 (quinze) dias. Caso o(a,s) executado(a,s)
efetue(m) o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade
(art.827, § 1º, do Código do Processo Civil). Não sendo apresentada defesa, 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 27 de maio de 2019.             (11 e 12/06)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1125652-11.2017.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado
de São Paulo, Dr(a). Luciana Bassi de Melo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Visão
Varanda Perfis de Aluminio EIRELI, CNPJ 18.201.139/0001-69, Alessandro Guedes
Pascoal, CPF 343.266.978-06 e PASCOAL Glass Envidraçamento Sacadas, CNPJ
13.295.426/0001-61, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por
parte de Alphario Invest Fomento Mercantil Ltda, alegando em síntese: Execução do
cheque emitido em função dos contratos de prestações de serviços firmados entre as
partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO
para no prazo de 03 dias úteis, pagar a dívida no valor de R$.68.744,65, que deverá ser
atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da
parte exequente arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito. PRAZO PARA
EMBARGOS: 15 dias úteis. 1- Caso o(a) executado(a) efetue o pagamento no prazo
acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art.827, § 1º,
do CPC). 2- No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e
comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários
de advogado, poderá o(a) executado(a) valer-se do disposto no art. 916 e §§, do CPC.
Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos termos do art. 916, § 4º, do CPC.
O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará o disposto no art. 916, § 5º, do CPC.
A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, 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 30 de maio de 2019.         B 11 e 12/06

Intimação - Prazo 20 dias. Cumprimento de sentença (1024834-08.2004.8.26.0100) -
Processo principal: 0123439-06.2004.8.26.0100. A Dra. Vanessa Ribeiro Mateus, Juíza
de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP. Faz Saber a Leticia Gonçalves de
Sousa, CPF 085.682.116-07, herdeira de Lilian Cristina de Castro Gonçalves, que a Ação
de Procedimento Comum, requerida por Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital
Sírio Libanês contra o Espólio de Lilian Cristina de Castro Gonçalves e Rosa Maria de
Castro Gonçalves, foi julgada procedente, condenando as rés ao pagamento de R$
639.756,46 (out/2015). Estando a herdeira em lugar ignorado, expediu-se o presente, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra, sob pena não o fazendo,
ser acrescido de multa no percentual de 10%, do montante da condenação (Art. 523, § 1º
e 3º do NCPC), e ser levado a efeito a penhora realizada no rosto dos autos do processo
nº 056.04.075154-9, em trâmite na 2ª Vara Cível de Barbacena/MG, do bens e direitos de
Lilian Cristina de Castro Gonçalves, até o limite do débito de R$ 639.756,46, podendo, no
prazo de 15 dias oferecer impugnação, sob pena de prosseguir a ação, sendo nomeado
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras
as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). B 11 e 12/06

Citação - Prazo 20 dias- Processo: 0173681-85.2012.8.26.0100. A Dra. Celina Dietrich
E Trigueiros Teixeira Pinto, Juíza de Direito da 15ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz
Saber a Gtt Serviços e Participações Ltda., CNPJ 10.246.572/0001-09, na pessoa de seu
representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou
uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$
45.682,97 (07/2012), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como ao pagamento
dos valores correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que vierem a ser
emitidas, vencidas e inadimplidas, referentes ao débito das faturas de fornecimento de
energia elétrica do imóvel situado na Rua Sérgio Tomás, nº 415, Bom Retiro, São Paulo/
SP, Parceiro 20785587- instalação 200255072. 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,
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do
NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 02 de abril de
2019.          B 11 e 12/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO- PRAZO 20 DIAS. PROCESSO Nº 0043582-17.2018.8.26.0100
A MMª. Juiza de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Gisele Valle Monteiro da Rocha, etc. Faz Saber a FAP VIAGENS E TURISMO
LTDA, CNPJ 05.666.568/0001-60, na pessoa de seu representante, que a Ação de
Procedimento Comum, requerida por Condomínio Edifício Flamengo, foi julgada
procedente, condenando a ré ao pagamento das despesas condominiais especificadas na
inicial, além daquelas vencidas após a propositura da ação até o efetivo pagamento,
corrigidas monetariamente e acrescidas de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês,
bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a ré em lugar
ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 dias, após fluir os 20 dias supra, efetue
o pagamento voluntário do débito de R$ 107.260,37 (24.05.2018), sob pena de ser acrescido
de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 2º do
Código de Processo Civil). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se
o prazo de 15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação,
ofereça sua impugnação, nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil). Será
o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.          B 11 e 12/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004841-88.2018.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
DANILO RIBEIRO DA SILVA, CPF 709.228.364-77, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de BANCO ABN AMRO REAL S/A, alegando em síntese
ser credor do requerido por força de transação no valor de R$ 90.020,64 inadimplida.
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 11 de janeiro de 2019.          B 11 e 12/06

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA
MARITA ADMINISTRADORA S/A EM LIGUIDAÇÃO

C.N.P.J Nº 60.977.246/0001-40.
Ficam convidados os senhores acionistas para se reunirem em
assembleia geral extraordinária, que em primeira convocação realizarse-
a na sede da contabilidade, sito à Rua Manoel Dutra, 289, Bela Vista
nesta capital ás 18:30hs do dia 21 de junho de 2019, a fim de deliberarem
sobre o encerramento  da empresa e a baixa do CNPJ e outros
assuntos de interesse social. São Paulo 06 de junho de 2019. Mariannita
Pontiroli. 10, 11 e 12/06

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
República Federativa do Brasil, a requerimento do BANCO INTER S/A,
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou interessar possa
que, CATEDRAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº
06.162.699/0001-72, com sede nesta Capital, na Rua Casa do Ator, nº
1.117, conjunto nº 83-A, Vila Olímpia, representada por MÁRCIO
DRUMMOND SEQUEIROS TANURE, administrador de empresas, RG
nº 04752690-47-SSP/BA, CPF nº 671.144.235-00, casado no regime da
separação total de bens na vigência da Lei nº 6.515/77, conforme
pacto antenupcial registrado sob nº 5.442 no 2º Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, com JOANNA CARVALHO
BARRETO DE ARAÚJO TANURE, professora, RG nº 09362194-91-
SSP/BA, CPF nº 810.492.775-20, brasileiros, domiciliados nesta Capital,
residentes na Rua Fernandes de Abreu nº 115, 8º andar, Itaim Bibi,
ficam intimados a purgarem a mora mediante o pagamento referente a
26 (vinte e seis) prestações em atraso, vencidas de 12/04/2018 a 12/
05/2019, no valor de R$184.206,34 (cento e oitenta e quatro mil,
duzentos e seis reais e trinta e quatro centavos), e respectivos encargos
atualizado na data de hoje no valor de R$186.594,93 (cento e oitenta e
seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos),
que atualizado até 12/08/2019, perfaz o valor de R$186.594,93 (cento
e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e
três centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de
mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo BANCO
INTER S/A, para aquisição do imóvel localizado na Rua Pintassilgo, nº
477, apartamento nº 106, localizado no 9º andar do Edifício Moema
Comfort Residence, em Indianópolis – 24° Subdistrito, objeto de
“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força
de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 07 na matrícula nº
151.297. 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,
BANCO INTER 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. 10, 11 e 12/06

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1003607- 
10.2014.8.26.0100 (USUC 74) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do 
Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Benedito 
Bento de Castro, Manuel Gonzales, Atualpa Raimundo da Silva, João do Nascimento, José Ramos do Nascimento, Ademir dos 
Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros 
e/ou sucessores, que Osmar de Oliveira Lima, Miguel da Silva Vieira, Antônia Francisca Coutinho Lima e Dalva Silveira Silva 
Vieira, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Roncador, nº 22 e 22-
A, lote 29 da quadra 04, Itaquera - São Paulo SP, com área de 305,00 m², contribuinte nº 114.188.0100-2, alegando posse mansa 
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [11,12] 

1ª Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros/SP. 1º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº
0119336-58.2006.8.26.0011. O Dr. Régis Rodrigues Bonvicino, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional
de Pinheiros/SP, Faz Saber a José Tomas Gomes (CPF. 091.718.288-00) e Darlenice Maria de Medeiros Gomes (CPF.
087.144.248-51), que nos autos da ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos
Contratuais, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Jaimilton Vieira de Almeida (CPF. 453.452.108-
10), em face de Corifeu Eventos e Promoções Ltda (CNPJ. 05.548.127/0001-63), Douglas Bispo dos Santos (CPF.
100.346.408-43) e Sandra Cristina Correia (CPF. 129.597.518-17), foi deferida suas intimações por edital, para que
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifestem-se sobre o despacho de fls. 995/996 dos autos, no que diz respeito
à pretensão da penhora do imóvel matriculado sob nº 44.743 no CRI de Barueri/SP. Estando os requeridos em lugar
ignorado, expede-se edital, o qual será afixado e publicado na forma da lei.                                11 e 12 / 06 / 2019.

7ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - COMARCA DA CAPI-
TAL - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1046302-40.2018.8.26.0002.
A Dra. ADRIANA BORGES DE CARVALHO, MMª Juíza de Direito da 7ª Vara
Cível do Foro Regional II - Santo Amaro, Comarca da Capital/SP, na forma da
lei. FAZ SABER  a LUCIANA DA CUNHA BATALHA (RG 515078700; CPF
506.063.445-00), atualmente em lugar incerto e não sabido, que pelo presen-
te, expedido nos autos da ação MONITÓRIA movida pelo  INSTITUTO DAS
IRMÃS DA DANTA CRUZ, fica devidamente CITADA para, no prazo de 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$26.196,56 (agosto/2018)
a ser atualizado e acrescido das cominações legais (isenta de custas) ou
OFEREÇA EMBARGOS, sob pena de constituir-se de pleno direito o TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados e ciente
de que não havendo manifestação lhe será nomeado Curador Especial. Será o
presente afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 30 de maio de 2019.

11 e  12/06

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1006791-71.2014.8.26.0100. 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 Verdeterra Comércio De
Insumos Agrícolas Ltda, CNPJ 07.289.215/0001- 13, na pessoa de seu representante
legal, que Arysta Lifescience Do Brasil Indústria Química E Agropecuária Ltda, ajuizou
uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 1.534.008,96 (06/2014),
referente ao Instrumento Particular de Novação de Dívida e Outras Avenças. 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 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. NADA MAIS.          B 12 e 13/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059600-36.2017.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Ali Samir Japur, CPF 704.970.644-21, que Banco Santander (Brasil) S/A,
ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar o réu ao pagamento
R$ 226.842,36 (11/2017), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários e
demais cominações, referente ao saldo devedor da transação (Operação nº
0994000007880320155). 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, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do
CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344
do NCPC). 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 abril de 2019.  B 12 e 13/06

Bankap Securitizadora de Crédito S.A.
CNPJ nº 27.604.504/0001-77 - NIRE 3530050362-7

Extrato da Ata da 3ª Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora e local: 20/02/2019 às 11h na sede social. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Sr. Adriano 
Barbosa Leite - Presidente, Juliana Chaves Moreira Leite - Secretária. Deliberações: O Capital Social da Companhia, no valor de R$ 
500.000,00, dividido em 500.000 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, foi totalmente integralizado pelos 
acionistas da Companhia, em moeda corrente nacional. O Sr. Presidente pôs em votação a proposta de aumentar o Capital Social da 
Companhia em R$ 100.000,00, em moeda corrente nacional, mediante a emissão de 100.000 novas ações ordinárias nominativas e com 
valor nominal de R$ 1,00 cada uma, passando dos atuais R$ 500.000,00, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, 
representado por 500.000 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, para R$ 600.000,00, representado por 
600.000 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação, fixado de acordo 
com o Artigo 170, §1º, inciso 1, da Lei das S.A. Os acionistas aceitaram o pedido de renúncia ao cargo de Diretora de RI da Companhia, 
apresentado pela Sra. Juliana Chaves Moreira Leite, os acionistas aprovaram a eleição do Sr. Edilson Silva Martins Junior, RG nº 32.584.545-
1 SSP/SP e do CPF nº 214.670.338-55, para o cargo de Diretor de RI da Companhia. Tendo em vista as deliberações dos itens 1 e 2 
acima,foi aprovada por unanimidade a reforma do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova 
redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e  integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 600.000,00, 
representado por 600.000 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma.” Adriano Barbosa Leite - Presidente, 
Juliana Chaves Moreira Leite - Secretária. JUCESP - nº 198.803/19-9 em 05/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO 1096245-57.2017.8.26.0100. O Doutor Tiago Henriques
Papaterra Limongi, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais/SP. Faz Saber a MAKRO
METAL COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/
MF sob o número 74.547.605/0001- 33, que D CINCO PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA., lhe ajuizou um
PEDIDO DE FALÊNCIA, por ser credora de R$74.397,53 (Setembro/2017), acrescido de correção monetária,
juros e honorários advocatícios, representado pelas duplicatas nºs 1880-1, 1880-2, 2535-1 e 2535-2, vencidas
não pagas e protestadas. Estando a ré em lugar ignorado foi deferida a citação por edital, para que em 10 dias,
a fluir após os 20 dias supra, conteste ou deposite o valor total do crédito, devidamente atualizado (art. 98, § único
da Lei 11.101/05), sob pena de Decretação de Falência. No caso de revelia será nomeado curador especial. Será
o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo 27 de maio de 2019.                (12 e 13/06)

A.Y.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF 
19.760.405/0001-56 - NIRE 35.300.462.751 - EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA - Realizada em 30 de abril de 2019. Arquivada na JUCESP sob 
nº 296.001/19-3 em 31/05/2019. O único acionista deliberou e aprovou sem quaisquer 
ressalvas ou restrições: (i) Aprovadas sem restrições as contas dos administradores e as 
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 
(ii) Em decorrência do prejuízo apresentado no exercício, não será deliberado dividendo 
mínimo obrigatório; (iii) Eleitos para os cargos de Diretores, com prazo de gestão de  
01 (um) ano: (i) Roberto Navarro Evangelista, brasileiro, casado, contador, inscrito no  
CPF/MF sob o nº 945.531.658-72, portador da Cédula de identidade RG 
nº 9.735.656-6-SSP-SP; (ii) Fernando Luiz Aguiar Filho, brasileiro, casado, 
engenheiro, inscrito no CPF/MF nº 306.391.208-57, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 29.900.104-0-SSP/SP; e (iii) Nelson Tambelini Junior, brasileiro, separado 
judicialmente, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.299.718-16. portador 
da Cédula de Identidade RG nº 11.975.205-0-SSP-SP, todos domiciliados em  
São Paulo, Capital, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - 30º andar,  
Vila Nova Conceição, CEP 04543-907. As declarações de desimpedimento dos Diretores 
eleitos estão arquivadas na Sede da Sociedade.(iv) Os Administradores da Sociedade 
exercerão suas funções independentemente de remuneração, tendo em vista que já 
percebem remuneração em outras empresas do grupo.

CC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF 00.095.147/0001-02 - NIRE 
35 300 171 381 - EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Realizada 
em 30 de abril de 2019. Arquivada na JUCESP sob nº 295.843/19-6 em 25.05.2018. 
Por unanimidade os acionistas deliberaram: I - Aprovadas sem restrições as contas dos 
administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018; II - Aprovar a destinação de resultado relativo ao exercício de 2018, 
que será totalmente destinado à reserva estatutária no valor de R$ 14.711.020,77, de 
forma que não haverá distribuição de dividendos mínimos para o exercício de 2018. 
III - Os Administradores da Sociedade exercerão suas funções independentemente de 
remuneração, tendo em vista que já percebem remuneração em outras empresas do 
grupo; IV - Eleitos para os cargos de Diretores, com prazo de gestão de 01 (um) ano: 
(i) Roberto Navarro Evangelista, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 945.531.658-72, portador da Cédula de identidade RG nº 9.735.656-6-SSP-SP; 
(ii) Fernando Luiz Aguiar Filho, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF nº 
306.391.208-57, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.900.104-0-SSP/SP; e (iii) 
Nelson Tambelini Junior, brasileiro, separado judicialmente, advogado, inscrito no CPF/
MF sob o nº 075.299.718-16; portador da Cédula de Identidade RG nº 11.975.205-0-SSP-
SP, todos domiciliados em São Paulo, Capital, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, 1909 - 30º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907. As declarações de 
desimpedimento dos Diretores eleitos estão arquivadas na Sede da Sociedade.

MOVER PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF 01.098.905/0001-09 - NIRE 35.3.0014508.9 
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO -  
Realizada em 30 de abril de 2019. Arquivada na JUCESP sob nº 299.891/19-7 
em 05.06.2019. Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade,  
deliberaram eleger os seguintes membros da Diretoria: Diretores sem designação  
específica: (i) Roberto Navarro Evangelista, brasileiro, casado, contador, inscrito  
no CPF/MF sob o nº 945.531.658-72, portador da Cédula de identidade RG nº  
9.735.656-6-SSP-SP; (ii) Fernando Luiz Aguiar Filho, brasileiro, casado, engenheiro, 
inscrito no CPF/MF nº 306.391.208-57, portador da Cédula de Identidade  
RG nº 29.900.104-0-SSP/SP; e (iii) Nelson Tambelini Junior, brasileiro, separado 
judicialmente, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.299.718-16, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 11.975.205-0-SSP-SP, todos domiciliados em São Paulo - 
SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - 30º andar, Vila Nova Conceição, 
CEP 04543-907. O prazo de gestão da Diretoria terá vigência até a Assembleia Geral 
Ordinária da Sociedade, a ser realizada no exercício de 2020. As declarações de 
desimpedimento dos Diretores eleitos estão arquivadas na Sede da Sociedade.

MOVER PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF 01.098.905/0001-09 - NIRE 35.3.0014508.9 - 
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. 
Realizada em 30 de Abril de 2019. Arquivada na JUCESP sob nº 299.890/19-3 em 05.06.2019. 
Por unanimidade e com as abstenções legais, os acionistas tomaram as seguintes deliberações: 
Em Assembleia Geral Ordinária: I - Aprovadas sem restrições as contas dos administradores e as 
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. II - Aprovada a 
proposta de destinação dos resultados, da seguinte forma: a) Apurado prejuízo do exercício no valor 
de R$ 2.084.055.419,61, relativo ao ano de 2018, o qual será absorvido pelas reservas de lucros 
da Companhia (rubricas Retenção de lucros e Transações com sócios), nos termos do artigo 189, 
parágrafo único da Lei 6.404/76, de modo que não haverá lucro do exercício a distribuir; b) Referendar 
a distribuição de dividendos estabelecida nas Reuniões do Conselho de Administração da Sociedade 
realizadas no ano de 2018, no valor total de R$ 43.234.541,02, o qual foi abatido da reserva de lucros 
de anos anteriores. III - Aprovada a proposta do Conselho de Administração formulada em reunião 
realizada em 25 de abril de 2019, para fixação da verba global destinada à remuneração fixa dos 
administradores no exercício em curso, documento esse rubricado pela Mesa Diretora e arquivado 
na sede da Sociedade. IV - Eleitos os membros do Conselho de Administração desta Sociedade, 
com mandato de 01 (um) ano, até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020,  
ficando assim constituído: Presidente: André Pires Oliveira Dias, brasileiro, casado,  
administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.428.494-4-SSP/SP, inscrito no  
CPF/MF sob o nº 219.411.268-55; Demais Conselheiros: Claudio Borin Guedes Palaia, brasileiro, 
casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.339.880-5-SSP/SP, inscrito no  
CPF/MF sob o nº 176.093.048-24; Fernando Augusto Camargo de Arruda Botelho, brasileiro, 
casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.972.336-X-SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 292.540.028-01; Francisco Borin Graziano, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 22.684.527-8 SSP/SP, inscrito no  
CPF/MF sob o nº 264.112.938-80; Marcelo Gomes Condé, brasileiro, casado, engenheiro,  
portador da Cédula de Identidade RG nº 37.744.808-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº  
964.442.666-53; e Moacyr Servilha Duarte, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de  
identidade RG nº 1.505.181-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.407.198-72 e OAB/SP  
nº 15.268, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 -  
30º andar, Torre Norte, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP - CEP 04543-907. As declarações de 
desimpedimento dos Conselheiros eleitos estão arquivadas na Sede da Sociedade. Em Assembleia 
Geral Extraordinária: V - Ratificaram a mudança do periódico em que passarão a ser feitas  
as publicações da Sociedade de que trata a Lei nº 6.404/76, passando a ser “O DIA” o novo jornal  
de grande circulação para as publicações.

Verde Serviços Internacionais S.A.
CNPJ/MF nº 19.749.561/0001-16 - NIRE 35.300.462.661

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 15 de Abril de 2019
1. Data, Hora e Local de Realização: Aos 15 dias do mês de abril de 2019, às 9h30, na sede social da Verde Serviços In-
ternacionais S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700, 11º 
andar - parte, Itaim Bibi, CEP 04542-000 (“Companhia”). 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, nos 
termos dos artigos 124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 3. Presença: Acionista representando 100% (cem por cento) do 
capital social, conforme Livro de Registro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: Os acionistas indicaram para presidir a mesa o Sr. 
Luis Stuhlberger, o qual convidou a Sra. Eleonora Colussi Cypel de Luca para secretariar os trabalhos. 5. Ordem do 
Dia: (i) deliberar sobre as contas dos administradores da Companhia, bem como as demonstrações fi nanceiras relativas ao exer-
cício social fi ndo em 31 de dezembro de 2018; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos 
do exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2018; e (iii) fi xar a verba anual de remuneração da Diretoria. 6. Deliberações: 
Instalada a assembleia geral, foram dispensadas as formalidades previstas no artigo 133 da Lei das S.A., nos termos do § 4º do 
referido dispositivo legal. Foi também dispensada a leitura dos documentos e propostas objeto da ordem do dia, bem como as 
formalidades previstas no §1º do artigo 134 da Lei 6.404/76, pelo acionista presente, detentor de 100% do capital social da Com-
panhia, que declarou não ter qualquer pedido de esclarecimentos e que deliberou, sem ressalvas, o quanto segue. (i) Aprovar as 
contas dos administradores e as demonstrações fi nanceiras da Companhia relativas ao exercício social fi ndo em 31 de dezem-
bro de 2018, as quais foram publicadas acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independen-
tes, em 23 de março de 2019, no “Diário Ofi cial do Estado de São Paulo” páginas 56 e 57 e no “Jornal O Dia SP”, página 07. (ii) 
Aprovar a destinação do lucro líquido relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, correspondente a R$ 
20.127.911,35 (vinte milhões, cento e vinte e sete mil, novecentos e onze reais e trinta e cinco centavos), à conta de dividendos 
(inclusive dividendos obrigatórios). Deste valor, após a compensação com os dividendos intercalares pagos em relação ao exer-
cício de 2018, no valor de R$ 20.127.783,91 (vinte milhões, cento e vinte e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e 
um centavos), em conformidade com o que foi deliberado pela Diretoria nas reuniões realizadas em 31 de julho de 2018 e 23 de 
janeiro de 2019, restará um saldo de R$ 127,44 (cento e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) que deverá ser distri-
buído aos acionistas a título de dividendos, com base na composição acionária da Companhia nessa data. (iii) Aprovar, por una-
nimidade e sem ressalvas, a remuneração anual global da Diretoria para o exercício de 2019, no montante de até R$ 720.000,00 
(setecentos e vinte mil reais). Foi aprovada a lavratura na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º 
da Lei das S.A., bem como a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do §2º do artigo 130 
da Lei das S.A. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, 
como ninguém se manifestou, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que reaberta, 
lida, conferida e aprovada, foi, por todos os presentes assinada. 8. Assinaturas: Luis Stuhlberger, Diretor e Presidente da 
Mesa; Eleonora Colussi Cypel de Luca, Diretora e Secretária da Mesa; Acionista: Holding Verde Empreendimentos e 
Participações S.A., representada por Luis Stuhlberger e Eleonora Colussi Cypel de Luca. Confere com a original lavrada em li-
vro próprio. São Paulo, 15 de abril de 2019. Luis Stuhlberger - Presidente; Eleonora Colussi Cypel de Luca - Secretária. 
JUCESP nº 297.473/19-0 em 04/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BUTIÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N° 06.898.362/0001-28 - NIRE N° 35.300.316.177

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07/06/2019
DATA, HORA E LOCAL: No dia 07 de junho de 2019, às 9:00 horas, na sede da sociedade, na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas n° 14.171, 15º andar. MESA: Presidente, Michael Leon Schmulian; 
Secretária, Daniela Bessone. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, nos termos do art. 124, § 4º, 
da Lei n° 6.404/76, face à presença do único acionista da Companhia, conforme assinatura constante do livro de 
Presença de Acionistas. DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas as seguintes matérias: (1) a lavratura da ata sob a 
forma de sumário, conforme facultado pelo art. 130, § 1º, da Lei n° 6.404, de 1976; (2) considerando que o mon-
tante do capital social se mostra excessivo diante das reais necessidades de recursos financeiros para o custeio 
das atividades da Companhia, a redução do capital social de R$ 217.711.330,00 (duzentos e dezessete milhões, 
setecentos e onze mil, trezentos e trinta reais) para R$ 212.186.330 (duzentos e doze milhões, cento e oitenta e 
seis mil, trezentos e trinta reais) mediante o cancelamento de 5.525.000 (cinco milhões, quinhentas e vinte e cinco 
mil) ações ordinárias. A redução far-se-á mediante a restituição ao único acionista Alumina Limited do Brasil S/A, 
em moeda corrente, do valor de R$ 5.525.000 (cinco milhões, quinhentos e vinte e cinco mil reais), a ser feita na 
forma da lei; (3) em consequência da resolução ora aprovada, aprovar a alteração do artigo 5º do estatuto social, 
que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 212.186.330 (duzentos e doze 
milhões, cento e oitenta e seis mil, trezentos e trinta reais), dividido em 212.186.330 (duzentos e doze milhões, 
cento e oitenta e seis mil, trezentos e trinta) ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$1,00 (um 
real) cada”; (4) determinar à diretoria que proceda à publicação desta ata na forma prevista no artigo 174 da Lei 
n° 6.404, de 1976, e, quando oportuno, à sua apresentação, para registro, na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo. ENCERRAMENTO: Às 10:00 horas, após lida, aprovada e assinada a ata da Assembleia. ASSINATURAS: 
Michael Leon Schmulian, presidente da assembleia, Daniela Bessone, secretária, ALUMINA LIMITED DO BRASIL 
SA, Michael Leon Schmulian, diretor.

Pilon Souza Alves Participações S/A
CNPJ/MF nº 28.102.128/0001-85 - NIRE 3530050534-4

Ata da Assembleia Geral de Constituição
Data/hora/local: 23/05/2017, às 10h00, na Rua Professor Luiz Flora, nº 45, Tietê/SP. Subscritores: Paulo de Souza Alves Filho, OAB/SP n° 68542; 
RG nº 3.319.535-3 SSP/SP e CPF/MF nº 051.880.918-87; e Maria Inez Pilon Souza Alves, RG nº 4.464.147-3 SSP/SP e CPF/MF nº 235.813.448-15. 
Presença: Subscritores representando a totalidade do capital subscrito, dispensada a Convocação, nos termos da lei. Mesa: Presidente: Maria Inez 
Pilon Souza Alves; Secretário: Paulo de Souza Alves Filho. Deliberações: 1) a Sra. Presidente esclareceu que a presente Assembleia tinha por � nali-
dade precípua a constituição de uma sociedade anônima, de capital fechado, regida pela Lei 6.404/76. 2) Preenchidos os requisitos preliminares da 
constituição, veri� cou-se que o Boletim de Subscrição a que alude o artigo 85, da Lei.404/76, foi devidamente preenchido e o Capital Social de R$ 
3.699.424,00 foi totalmente subscrito, cuja integralização se fará neste ato mediante a conferência de bens móveis - participações societárias e bens 
imóveis de propriedade dos subscritores, conforme Laudo de Avaliação e Boletim de Subscrição que � carão fazendo parte integrante da presente 
ata, como anexo. 3) Havendo a aprovação unânime quanto à forma de sua integralização, a Senhora Presidente disse que, de acordo com o que 
preceitua o artigo 8º da Lei 6.404/76, a Assembleia deveria nomear a empresa avaliadora que iria proceder à avaliação dos bens imóveis oferecidos 
para a integralização do capital social, cuja indicação recaiu sobre a seguinte sociedade: “Candido Oliveira - Assessoria Empresarial S/S Ltda.”, com 
sede social em Sorocaba/SP, na Rua Riachuelo, 460, Sala 702, CNPJ nº 05.329.608/0001-88, com contrato social devidamente registrado no 1º O� cial 
de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Sorocaba/SP nº 73.237 em 10/10/2011 e registrada no CRC/SP em 12/09/2002 sob 
o número CRC SP 022581/O-3, neste ato, representada por seu sócio administrador José Candido Oliveira, RG nº 2.775.247 SSP/SP e CPF nº 
016.245.478-34, contador, CRC nº 1.SP.061505/O-4, CRE nº 2-4143. 4) A empresa avaliadora, na pessoa do perito responsável estava representada no 
recinto, foi consultado e disse que já previamente tinha sido incumbido de avaliar os bens móveis - participações societárias e bens imóveis, e uma 
vez aceitos o encargo proposto, declarou que já tinha elaborado o Laudo de Avaliação, obedecendo estritamente os preceitos estabelecidos pelo 
artigo 8.º, da Lei 6.404/76, sendo o critério usado o exame dos bens constantes da Declaração de Bens dos subscritores, nos termos do artigo 132 do 
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto nº 3.000, de 26/03/1999, e o exame de acordo com o patrimônio líquido da empresa 
detentora das ações, obedecendo-se os princípios gerais de contabilidade geralmente aceitos, tudo de acordo com a Lei 6.404/76. 5) A Sra Presiden-
te consultou os subscritores se necessitavam de alguns esclarecimentos quanto à avaliação ora processada e como não houve qualquer manifesta-
ção em contrário, deu-se por aprovado o Laudo de Avaliação em todos os seus termos, � cando, doravante de� nitivamente incorporados ao capital 
social os Investimentos em Participações Societárias, descritos com minúcia, características e valores no referido Laudo de Avaliação, que � cará fa-
zendo parte integrante da presente ata. 6) Os subscritores, ora conferentes, declaram que os investimentos em participações societárias e os bens 
imóveis, descritos no Laudo de Avaliação e conferidos à sociedade estão isentos de quaisquer ônus e que não recaem sobre eles, ações de direito 
real ou pessoal, ou, ações reipersecutórias que possam afetá-los, estando quites com todas as obrigações. 7) Tendo sido cumpridos todos os requi-
sitos preliminares da constituição da sociedade, a Sra Presidente disse que tinha em mãos o projeto do Estatuto Social que, submetido à apreciação 
dos subscritores foi aprovado por unanimidade com a seguinte redação: JUCESP/NIRE n° 3530050534-4 em 04/07/2017. Estatuto Social: I - Deno-
minação, Sede, Foro, Objeto Social e Duração: Artigo 1º - Pilon Souza Alves Participações S/A é uma empresa que se regerá pelo presente Esta-
tuto, pela Lei 6.404/76 e pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis. Artigo 2º - A sociedade tem sede, foro e administração na Rua Profes-
sor Luiz Flora, 45, Centro, CEP 18.530-000, Tietê/SP, podendo abrir e fechar � liais ou escritórios em todos os pontos do território nacional ou no 
exterior, a critério da Diretoria. Artigo 3.o - A sociedade tem por objeto social a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como 
acionista ou sócia quotista (CNAE 6462-0/00), a compra e a venda de imóveis próprios (CNAE 6810-2/01) e aluguel de imóveis próprios (CNAE 6810-
2/02). Artigo 4o - A sociedade terá prazo de duração indeterminado. II - Capital Social: Artigo 5o - O Capital Social é de R$ 3.699.424,00 representa-
do por 3.699.424 ações ordinárias nominativas, com direito a voto, no valor unitário de R$ 1,00 cada uma. Artigo 6o - Cada ação ordinária nominati-
va dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. III - Administração: Artigo 7º - A sociedade será administrada por uma Diretoria 
composta de 2 membros, de 1 Diretor Presidente e 1 Diretor Vice-Presidente, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição. Artigo 8o - Nos casos 
de ausência ou impedimentos temporários os Diretores substituir-se-ão mutuamente. §1o - Os Diretores permanecerão nos respectivos cargos e no 
pleno exercício de suas funções até que seus sucessores sejam empossados, exceto em casos de renúncia ou destituição. §2o - Os Diretores serão 
investidos nos seus cargos mediante termo lavrado e assinado no livro de Atas de Reunião de Diretoria, dentro do prazo de 30 dias contados de sua 
eleição. Artigo 9o - Nas hipóteses de ausência ou impedimento de� nitivo de qualquer Diretor ou mesmo ocorrendo renúncia de tal cargo será 
eleito novo Diretor por Assembleia Geral, dentro de 15 dias a contar do evento que originou a sua ausência ou impedimento, cuja gestão terminará 
no prazo de gestão do anterior substituído. Artigo 10 - Compete ao Diretor Presidente e ao Diretor Vice Presidente, isoladamente, administrar todos 
os negócios sociais, representando a sociedade ativa e passivamente, com os mais amplos, gerais e ilimitados poderes, em juízo ou fora dele, inclu-
sive perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades de direito público, praticar, en� m, todos e quaisquer atos 
que julgar necessário para o bom andamento dos negócios sociais, inclusive a compra, a locação de bens imóveis ou alienação de bens do ativo 
imobilizado, independentemente de autorização da Assembleia Geral. §único. Nos casos de venda, hipoteca ou de qualquer outro modo, alienar 
ou gravar bens móveis - participações societárias da sociedade, bem como a constituição de ônus de qualquer natureza sobre os bens de proprie-
dade da Sociedade, deverão ser assinadas pelos Diretores em conjunto. Artigo 11 - Compete ao Diretor Vice-Presidente substituir o Diretor Presi-
dente e vice-versa nas suas ausências e impedimentos que deverão ser registradas no livro de Atas das Reuniões de Diretoria. Artigo 12 - As procu-
rações deverão ser assinadas pelo Diretor Presidente e ou o Diretor Vice-Presidente, isoladamente, especi� cando-se claramente os poderes e 
deverão estabelecer os prazos conferidos aos mandatários, exceto as procurações “ad-judicia” que poderão ser por prazo indeterminado. Artigo 13 
- A remuneração dos membros da Diretoria será � xada pela Assembleia Geral. IV - Conselho Fiscal: Artigo 14 - O Conselho Fiscal poderá ou não ser 
eleito, conforme decisão da Assembleia Geral, que poderá ter a característica de funcionamento não permanente, composto de 3 membros efetivos 
e 3 suplentes permitidos a reeleição. §único - O Conselho Fiscal terá a remuneração que for estabelecida pela Assembleia Geral. V - Assembleia 
Geral: Artigo 15 - A Assembleia Geral dos Acionistas reunir-se-á ordinariamente nos 4 primeiros meses após o término do exercício social e extra-
ordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem. Artigo 16 - A Assembleia Geral será presidida por um Acionista escolhido pelos presentes 
e secretariada por pessoa escolhida pelo Presidente. VI - Exercício Social: Artigo 17 - O exercício social coincidirá com o ano civil, devendo ser le-
vantado o balanço geral e demais demonstrações � nanceiras em 31 de dezembro de cada ano. §único - A Diretoria poderá determinar o levanta-
mento de demonstrações � nanceiras intermediárias sempre que julgar conveniente. Os resultados apurados nestes balanços poderão ser destina-
dos para distribuições ou antecipações de dividendos intermediários ou para outras aplicações a critério da AGAs. Artigo 18 - Do lucro líquido 
apurado em cada balanço serão destinados: a) 5% serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição de reserva legal, que não 
excederá a 20% do capital social. b) O saldo, se houver, terá a destinação que a Assembleia estabelecer. VII - Liquidação: Artigo 19 - A sociedade 
entrará em liquidação nos casos previstos em lei, observadas as normas legais pertinentes, cabendo a Assembleia estabelecer o modo de sua li-
quidação. VIII - Disposições Gerais: Artigo 20 - Os casos omissos no presente Estatuto serão regidos pela legislação em vigor pertinente à maté-
ria. Artigo 21 - Fica eleito o foro da Comarca de Cerquilho/SP para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Estatuto.
8 - Aprovado o Estatuto Social, foi efetuada a eleição dos Diretores, veri� cando-se o seguinte resultado: Diretor Presidente: Maria Inez Pilon Souza 
Alves; Diretor Vice-Presidente: Paulo de Souza Alves Filho, ambos já quali� cados. 9 - Os Diretores ora eleitos tomam posse desde já, nos seus res-
pectivos cargos, e se comprometem a assinar o termo de posse no “Livro de Atas da Reunião de Diretoria” dentro do prazo previsto no artigo 149, 
da Lei 6.404/76 e a Assembleia � xou os honorários mensais da Diretoria até o limite máximo permitido pela legislação em vigor, que os diretores 
poderão � xar o valor entre si, ou deixar em suspenso. 10 - Os Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer 
a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra 
a economia popular, contra o sistema � nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública 
ou a propriedade. 11 - Quanto ao funcionamento do Conselho Fiscal, dada a sua facultatividade, a Assembleia deliberou pela sua não instalação. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os subscritores. Cerquilho/SP, 
23/05/2.017. Mesa: Maria Inez Pilon Souza Alves - Presidente; Paulo de Souza Alves Filho - Secretário. Subscritores/Diretores: Maria Inez Pilon Sou-
za Alves - Diretor Presidente; Paulo de Souza Alves Filho - Diretor Vice-Presidente. Empresa Avaliadora: Cândido Oliveira - Assessoria Empresarial 
S/S Ltda. - José Cândido Oliveira - Sócio e Administrador. “Visto do Advogado: Dr. José Ricardo de Campos Barros - OAB/SP 176.200.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003806-63.2016.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Cláudio Pereira França, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Onoda Construtora e Incorporadora Ltda (CNPJ. 05.726.440/0001-44), que nos autos da ação
de Cobrança, de Procedimento Comum, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Condomínio Edifício
Tiffany, em face de Opção Todo Dia Ltda, procedeu-se a penhora sobre os Direitos de compromissário comprador
que a executada possui sobre o Apartamento n° 141, localizado no 14° andar do Condomínio Edifício Tiffany, situado
na Rua José Alexandre Almeida Luiz, 161, no Jardim Anália Franco, 27° Subdistrito Tatuapé, com direito do depósito
n° 13 do 2° subsolo e uso de seis vagas na garagem coletiva, objeto da matrícula n° 223.763 do 9° CRI da Capital/
SP. Estando a compromissária vendedora e titular do domínio em local ignorado, foi determinada a intimação da
penhora por edital, de forma a possibilitar a individualização, avaliação e alienação, aquilatando-se quais direitos
efetivamente a executada possui sobre o imóvel. Será o presente por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2019.                12 e 13 / 06 / 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007892-21.2018.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Brahman Comercial e Representações Ltda ME (CNPJ. 09.292.816/0001-00), Diego
Viana (CPF. 344.689.848-48) e Camilla Viana (CPF. 379.445.958-00), que o mandado monitório, expedido nos autos
da ação Monitória, ajuizada por Itaú Unibanco S/A, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título
executivo judicial da quantia de R$ 126.624,70 (junho de 2018). Estando os executados em lugar ignorado, foi
deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetuem 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. Ficam as partes executadas advertidas 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, apresentem, nos próprios autos, suas impugnações, decorrido o prazo supra, será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 12 e 13 / 06 / 2019

2ª Vara Cível do Foro Regional IX - Vila Prudente/SP - 2º Ofício Cível. Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias.
Processo n° 1003174-85.2014.8.26.0009. A Dra. Márcia de Souza Donini Dias Leite, Juíza de Direito da 2ª Vara
Cível do Foro Regional de Vila Prudente/SP, Faz Saber a HB Transportes Eireli (CNPJ. 12.780.768/0001-04) e Helton
Lopez Molina Arnaiz (CPF. 250.516.848-23), que Itaú Unibanco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a
quantia de R$ 83.448,18 (outubro de 2014), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Abertura de Crédito
em Conta Corrente (Lis Limite Itaú para Saque PJ - Pré) n° 11173/0846400268823. 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 requererem 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$ 2.013,49 e R$ 1,36, bem como penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Decorridos
os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o
presente, afixado e publicado.                                                                                                  12 e 13 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007764-38.2015.8.26.0020. 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). Anna Paula de Oliveira
Dalla Dea Silveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Michel de Oliveira Della Brida (CPF. 227.345.008-76), que Cruz
Azul de São Paulo lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 6.270,84
(junho de 2015), referente a Nota de Serviço n° 157835, oriunda 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 edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado na cidade de São Paulo, aos 12 de abril
de 2019.                                                                                                                                  12 e 13 / 06 / 2019.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1011523-56.2018.8.26.0100. A Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac
Nogueira, Juíza de Direito da 38ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a FF Comércio de Produtos
Eletro Eletrônicos (CNPJ. 00.024.413/0001-06) e Fahed Mohamed Chalhoub (CPF. 128.563.096-31), que Banco
Santander (Brasil) S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 227.227,61 (fevereiro de 2018),
representada pela Cédula de Crédito Bancário n° 3004000002280300170. 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, afixado e publicado. 12 e 13 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059921-68.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Raquel Machado Carleial de Andrade, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ITAMAR THOME, RG 20376689, CPF 206.311.238-06, que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Slks Comércio de Artigos de Moda Eireli, alegando em síntese:
cobrança da quantia de R$ 242.079,11, atualizada em junho de 2017, representada pelo Instrumento Particular de
Confissão de Dívida firmado pelas partes. 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 3 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens quantos
bastem para garantir a dívida. Fica, também, advertida de que o prazo para oposição de embargos são de 15 (quinze)
dias. Não sendo opostos embargos, 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 10 de maio de 2019.                                                                                        12 e 13 / 06 / 2019.
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São Paulo, quarta-feira, 12 de junho de 2019

Brasil começa quarta semana com
vitória sobre Japão
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Liga das Nações Feminina

Depois da nona etapa da
IAAF Race Walking Challenge,
o Circuito Mundial de Marcha
Atlética da IAAF, realizada no
sábado, em La Coruña, na Es-
panha, os brasileiros Erica Ro-
cha de Sena (Orcampi Unimed-
SP) e Caio Oliveira de Sena
Bonfim (CASO-DF) mantêm-
se entre os melhores do mun-
do, segundo classificação atu-
alizada.

A pernambucana Erica ter-
minou a prova dos 20 km do GP
em quinto lugar, com o tempo
de 1:27:38, o seu melhor de
2019. Com isso, manteve o se-
gundo lugar na classificação
geral, com 23 pontos. A líder é

Marcha Atlética

Erica Sena e Caio
Bonfim estão entre

os melhores do
Circuito Mundial

Após a disputa do GP de La Coruña, os dois brasileiros
continuam entre os três primeiros colocados na classifi-
cação geral da IAAF Race Walking Challenge, que reúne
os principais atletas do mundo

Caio Bonfim
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a chinesa Shijie Qieyang, com
31. Jiayu Yang, também da Chi-
na, está em terceiro lugar, com
20 pontos.

No masculino, Caio Bon-
fim, que liderava a classifica-
ção, terminou em sétimo na
Espanha, mesmo batendo o re-
corde brasileiro nos 20 km,
com 1:18:47, na melhor pro-
va da vida. Com isso, passou
para a terceira colocação,
com 21 pontos. O sueco Per-
seus Karlström é o líder, com
25 pontos, seguido do espa-
nhol Diego García Carreira,
com 24. A Caixa é a patroci-
nadora oficial do atletismo
brasileiro.

Brasileiras superaram as japonesas por 3 sets a 1, em Tóquio. Oposta Paula Borgo se destacou e foi a maior pontuadora do
confronto, com 26 pontos

Vibração brasileira
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A seleção brasileira femini-

na de vôlei começou com vitó-
ria a quarta semana da Liga das
Nações. Na terça-feira (11), a
equipe do treinador José Rober-
to Guimarães superou o Japão
por 3 sets a 1 (25/17, 25/19, 20/
25 e 25/22), em 1h52 de jogo,
em Tóquio, no Japão. Foi a séti-
ma vitória do time verde e ama-
relo na competição.

O Brasil voltará à quadra às
3h40 (horário de Brasília) desta
quarta-feira (12) contra a Tailân-
dia. O SporTV 2 transmitirá ao
vivo.

O resultado desta terça-feira
fez o Brasil subir para o quarto
lugar na classificação geral, com
22 pontos (sete resultados posi-
tivos e três negativos). A Turquia
lidera, com 27 pontos, seguida
pela China, com 23 e a Itália, com
22. As italianas ainda entrarão em
quadra na tarde de hoje contra a
Bulgária.

Na vitória contra o Japão bri-
lhou a estrela da oposta Paula
Borgo, maior pontuadora do con-

fronto ao lado da japonesa Koga,
com 26 acertos. A ponteira Gabi,
com 13, e a central Bia, com 10,
também se destacaram pelo time
verde e amarelo. Ao final do du-
elo, Paula comentou sobre o re-
sultado contra as japonesas.

“Foi uma vitória muito im-
portante para o nosso grupo. O
Japão é um adversário direto na

busca por um lugar na fase final.
As japonesas defendem muito e
têm volume de jogo. Todo o time
está de parabéns por esse resul-
tado e agora já temos que pensar
na Tailândia”, disse Paula Borgo.

O treinador José Roberto
Guimarães fez uma análise da
partida contra o Japão e ressal-
tou a importância do resultado.

“Nosso time se comportou
muito bem no primeiro, no se-
gundo e no quarto sets. O Japão
se encontrou no terceiro set com
seu sistema defensivo. Foi mui-
to importante a forma que a nos-
sa equipe jogou diante de um ad-
versário que é muito difícil de se
enfrentar. Estou feliz pelo jogo
e foi uma boa apresentação do
nosso time principalmente em
relação ao passe e ao volume de
jogo. Também fomos eficientes
nos contra-ataques”, analisou
José Roberto Guimarães.

Liga das Nações
Depois da etapa do Japão, o

time verde e amarelo viajará para
a Turquia. Entre os dias 18 e 20
de junho em Ancara, e o Brasil
medirá forças com a Turquia, a
Itália e a Bélgica.

A fase final que reunirá a Chi-
na, país sede, e as cinco seleções
mais bem classificadas ao final
da fase classificatória será dis-
putada em Nanquim, na China,
entre os dias 3 e 7 de julho.

Gustavo Ariel (Elite), Gabriella Morais (Graduados e Corrida das Princesas), Filipe Pelegi (Light) foram os vencedores.
Alberto Otazú (Elite), José Jurandir Junior (Graduados), Filipe Pelegi (Light) e Laila Almeida são os líderes

Kartismo: Novos vencedores e
líderes no Campeonato ClickSpeed

José Jurandir Jr é o novo líder da Graduados
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A quarta etapa do Campeona-
to ClickSpeed de Kart Amador
(CCSKA) teve provas dominadas
amplamente pelos vencedores de
cada categoria, mas com movi-
mentadas disputas pelas posições
intermediárias na tarde do últi-
mo domingo, no Kartódromo
Granja Viana, em Cotia (SP). Os
vencedores foram Gustavo Ariel
(Elite), Gabriella Morais (Gradu-
ados e Corrida das Princesas) e
Filipe Pelegi (Light), e os resul-
tados mexeram bem nas tabelas
de pontuação, com Alberto Ota-
zú (Elite) e Laila Almeida (Cor-
rida das Princesas) mantendo a
liderança, e José Jurandir Junior
(Graduados) e Filipe Pelegi (Li-
ght) como novos líderes.

Abrindo a programação com
13 garotas, a experiente Gabrie-
lla Morais dominou amplamen-
te a Corrida das Princesas, lar-
gando da pole position, estabe-
lecendo a volta mais rápida e ven-
cendo de ponta a ponta. Mas isto
não foi suficiente para tirar Lai-
la de Almeida da liderança do
campeonato, que chegou em se-
gundo. Agora Laila soma 184
pontos, 27 de vantagem sobre
Gabriella, vice-líder com duas
vitórias.

A prova da Light foi a mais
movimentada do dia, com mui-

tas disputas e troca de posições.
Rodrigo Brunetti largou da pri-
meira posição, Rogério ‘Cebo-
la’ Cardoso fez o giro mais rápi-
do, mas a vitória ficou com Fili-
pe Pelegi, com Jorge Sobrinho
em segundo, seguido de Brunet-
ti, ‘Cebola’ e o estreante Ian Al-
meida. Agora, Pelegi é o tercei-
ro vencedor e líder diferente do
certame, com 190 pontos, ape-
nas sete de vantagem sobre Ro-
gério Cardoso. O então líder
José de Jesus terminou apenas
em sétimo e caiu para a terceira
posição, com 178 pontos.

Correndo em conjunto com
a categoria Elite, os Graduados
também tiveram ótimas disputas,
com o quarto vencedor diferen-
te na temporada, e o primeiro vi-
torioso reassumindo a liderança
do torneio. Estreando no campe-
onato Edward de Moraes partiu
da posição de honra, completou
a passagem mais rápida da corri-
da, mas terminou em segundo,
atrás de Gabriella Morais. Em
terceiro recebeu a bandeira Sid-
nei Silva, seguido de José Juran-
dir Junior, que voltou para a pon-
ta da tabela de classificação, com
140 pontos, seguido de Ronnie-
lle Batista (127), então líder, que
foi desclassificado por falta de
peso. Gabriella foi para terceiro

com 121 pontos.
Na principal categoria final-

mente o campeão de 2017 ven-
ceu. e com domínio total. Gus-
tavo Ariel foi o autor da melhor
volta tanto na tomada de tempos
como na prova e ganhou pela pri-
meira vez nesta temporada, com
margem segura sobre o campeão
de 2016 Everton Carajeleascow,
que deixou o atual líder do cam-
peonato Alberto Otazú em ter-
ceiro. Agora Otazú soma 205
pontos contra 170 de Ariel.

A quinta etapa do CCSKA será
no dia 21 de julho, no Kartódro-
mo de Interlagos, em São Paulo
(SP).

Resultado da quarta etapa da
Elite do CCSKA: 1) Gustavo Ari-
el, 25 voltas em 18min08s582;
2) Everton Carajeleascow, a
4s707; 3) Alberto Otazú, a
7s376; 4) Anthony Peperone, a
16s624; 5) Kleberson Felix, a
25s751; 6) Arthur Feola, a
26s339; 7) Bruno Galli, a
40s759; 8) Thiago Barros, a 1
volta.

Confira a pontuação (extra-
oficial) da Elite do CCSKA de-
pois de quatro etapas: 1) Alberto
Otazú, 205 pontos; 2) Gustavo
Ariel, 170; 3) Anthony Pepero-
ne, 147; 4) Everton Carajeleas-
cow, 129; 5) Henrique Morbi e
Thiago Barros, 104; 7) Lucas
Garaschenko, 46; 8) Bruno Ro-
drigues e Saulo Righi, 44; 10)
Tiago ‘Cadelo’, 41.

Resultado da quarta etapa da
Graduados do CCSKA: 1) Gabri-
ella Morais, 25 voltas em
18min27s367; 2) Edward de
Moraes, a 6s539; 3) Sidnei Sil-
va; 4) José Jurandir Jr; 5) Ian Al-
meida; 6) Marcelo Silva; 7) Ra-
fael Hokama; 8) Matheus Barros.

Confira a pontuação (extra-
oficial) da Graduados do CCSKA
depois de quatro etapas: 1) José
Jurandir Jr, 140; 2) Ronnielle
Batista, 127; 3) Gabriella Mo-
rais, 121; 4) Marcos Nogueira,
79; 5) Bruno Fernandes, 66; 6)

Leonardo Borges e Thiago ‘Ca-
delo’, 57; 8) Edward de Moraes,
51; 9) Danilo Barbosa, 47; 10)
Galvane Ruivo e Sidnei Silva, 44.

Resultado da quarta etapa da
Light do CCSKA: 1) Filipe Pe-
legi, 24 voltas em 18min21s163;
2) Jorge Sobrinho, a 0s850; 3)
Rodrigo Brunetti; 4) Rogério
‘Cebola’ Cardoso; 5) Ian Almei-
da; 6) Dimitris Silva; 7) José de
Jesus; 8) Denis Perenyi; 9) Hil-
ton Gusmão; 10) Wallace Perei-
ra.

Confira a pontuação (extra-
oficial) da Light do CCSKA de-
pois de quatro etapas: 1) Filipe
Pelegi, 190 pontos; 2) Rogério
‘Cebola’ Cardoso, 183; 3) José
de Jesus Gonçalves, 178; 4) Jor-
ge Sobrinho, 163; 5) Tiago Ma-
tos, 106; 6) Gustavo Diniz, 75;
7) Rodrigo Brunetti e Jéssica
Munc, 46; 9) Danilo Batista, 44;
10) Pedro Ferreira, 41.

Resultado da quarta etapa da
Corrida das Princesas: 1) Gabri-
ella Morais, 24 voltas em
18min12s542; 2) Laila Almeida,
a 16s950; 3) Juliane Lopes, a
43s467; 4) Dani Sachetti, a 1
volta; 5) Grazielle Cristina, a 2
voltas; 6) Amanda da Silva, a 3
voltas; 7) Daniela Miguel, a 3
voltas; 8) Hellyen Fusco, a 3 vol-
tas; 9) Fernanda Caldas, a 5 vol-
tas; 10) Michelle de Paula, a 5
voltas.

Confira a pontuação (extra-
oficial) da Corrida das Princesas
do CCSKA depois de quatro eta-
pas: 1) Laila Almeida, 184 pon-
tos; 2) Gabriella Morais, 157; 3)
Grazielle Gonçalves, 124; 4)
Duda Seccatto e Danielle Fonse-
ca, 100; 6) Jéssica Munic, 93; 7)
Eduarda Zang, 74; 8) Vanessa Vi-
eira, 68; 9) Keitie Murakami, 58;
10) Thaty Acera, 49.

O Campeonato ClickSpeed
de Kart Amador tem os apoios de
Agaxtur Viagens, San Martin Se-
guros e One Photography Media.
I n f o r m a ç õ e s :
www.clickspeed.com.br


