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Indústria paulista fecha 3,5 mil
postos de trabalho em julho
Governo lança projeto para estimular
empreendedorismo nos jovens
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Brasil negocia US$ 500 milhões
com Brics para saneamento
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Previsão do Tempo
Sábado: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com algumas nuvens durante o dia.
À noite o céu fica
com muitas nuvens,
mas não chove.

Manhã

Tarde

Segunda: Chuvoso durante o dia e
à noite.

Manhã

Tarde

27º C
11º C

Noite

28º C
13º C

Noite

21º C
15º C
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A Coreia do Norte lançou
na sexta-feira (16) dois mísseis a partir de sua costa oriental, de acordo com autoridades militares da Coreia do
Sul. Este é o sexto teste do
país com este tipo de projétil, de curto alcance, desde
25 de julho, quando Pyongyang reiniciou testes de foguetes visando pressionar a
Coreia do Sul e os Estados
Unidos (EUA) a suspenderem
os exercícios militares conjuntos.
De acordo com Seul, os
projéteis foram disparados
perto da cidade de Tongchon,
na província de Kangwon, e
caíram no Mar Oriental, também chamado de Mar do Japão. Militares de Coreia do
Sul e EUA “estão monitorando a situação para o caso de
lançamentos adicionais”, informou o órgão em comunicado. O lançamento desta
sexta-feira ocorre seis dias
depois do último teste deste
tipo realizado pela Coreia do
Norte, que supostamente disparou dois mísseis balísticos
de curto alcance também no
Mar do Japão.
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BC: economia opera abaixo
da capacidade em todas
as regiões do país

Banco Central
A economia está operando
com alto nível de ociosidade dos
fatores de produção, como máquinas e mão de obra, em todas as regiões do país e com inflação em
níveis confortáveis. Essa é a avaliação do Banco Central (BC), que
divulgou na sexta-feira (16) o Boletim Regional, em Porto Alegre.
Segundo a publicação, “o ní-

vel da atividade econômica no
Norte recuou no trimestre encerrado em maio, interrompendo o crescimento observado nos
dois trimestres anteriores, reflexo do fraco desempenho da indústria extrativa no Pará, parcialmente compensado pelo comércio regional e pela produção
do Polo Industrial de Manaus”.

Scheidt disputa evento teste
para Olimpíada de Tóquio
a partir deste sábado (17)
Classificado para os Jogos
Olímpicos de 2020 na Classe
Laser, Robert Scheidt inicia
a disputa do Ready Steady
Tokyo, evento teste para a
Olimpíada, a partir deste sábado (17), em Enoshima, no
Japão. Além de fazer o reconhecimento da raia onde a
maior competição poliesportiva do planeta será disputada
no próximo ano, o velejador
brasileiro trabalha para evoluir seu nível técnico e competitivo para lutar por um lugar no top 10 da competição
que termina na próxima quinta-feira (22).
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Turismo
Compra: 3,84
Venda:
4,16

EURO
Compra: 4,43
Venda:
4,44

Cármen Lúcia arquiva pedido
de investigação sobre
Moro feito por PT
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AIPESP, nela todos
podem confiar

Vanderl ey
Bailoni,
presidente da AIPESP

Dia desses, fomos visitar a
Associação dos Investigadores
de Polícia do Estado de São Paulo, a AIPESP. Localizada no Centro Histórico de São Paulo, próximo à Estação Luz, a sede própria da AIPESP ocupa um prédio
de três andares com cobertura,
na movimentada Avenida Cásper
Líbero. Lá, fomos recebidos
pelo Presidente Vanderlei Bailoni (foto) e seu Vice Jair Stirbulov, ambos investigadores de
Polícia, inativos e fundadores da
associação.
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Kartismo: Alberto
Otazú quer manter
liderança nas duas
categorias da F-Kart
Um total de seis vitórias em
14 disputas levaram o piloto
Alberto Otazú (AVSP/Rolley
Ball/No Fire Services/Cardoso
Funilaria e Pintura/Ecoposte/
Imab/SM Renovadora de Veículos/Bianchi Automóveis) para a
liderança em duas categorias do
campeonato F-Kart. Neste domingo (18), no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), ele quer

manter a ponta da classificação
da classe Principal, onde já triunfou duas vezes, e também da
Champ, com quatro vitórias.
“Venho de performances
boas nas duas categorias e espero continuar mantendo este desempenho. Estou muito animado para vencer mais, a despeito
da forte concorrência no campeonato”, planeja Otazú . Página 7

Ford Ranger 2020
Mais de 400 atletas disputam já esta no mercado
Robert Scheidt

etapa do V Circuito Paulista
de Basquete 3x3

Noite

Foto/Bruno Medino

DÓLAR

do vice-presidente da Fiesp e
do Ciesp.
Segundo a pesquisa Nível
de Emprego da Indústria de
Transformação de São Paulo, o setor de veículos
automotores, reboques e
carrocerias foi o que mais fechou vagas de emprego, com
2.163 postos de trabalho a
menos, seguido pelos ramos
de couro e calçados (-966) e
de produtos de metal, exceto
máquinas e equipamentos (565). Do outro lado estão o
setor de confecção de artigos
de vestuário e acessórios, que
abriu 499 vagas, seguido pelos produtos farmoquímicos
e farmacêuticos (349) e celulose, papel e produtos de
papel (305). (Agencia Brasil)

Esporte

Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 4,00
Venda:
4,00

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central – Região
Norte (IBCR-N) caiu 0,3% no
período, em relação ao trimestre encerrado em fevereiro (1%),
de acordo com dados dessazonalizados, ou seja, foram excluídos
os efeitos de variações típicas de
cada período.
No Nordeste, diz o BC, a atividade econômica continua a evidenciar acomodação do ritmo de
crescimento. De acordo com o
BC, o cenário recente é resultado
da “combinação de elevação no
volume de serviços prestados e,
principalmente, nas vendas do comércio, com a retração da produção fabril”. “O desempenho mais
fraco da economia repercutiu sobre o mercado de trabalho, sendo
a única região a apresentar eliminação de postos de trabalhos formais”, diz o boletim. O IBCR-NE
variou -0,1% no trimestre encerrado em maio, considerados dados
com ajuste sazonal.
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Coreia do
Norte dispara
mais mísseis
e rejeita
diálogo
com Seul

No mês de julho, a indústria paulista fechou 3,5 mil
postos de trabalho. A comparação é com o mês de junho,
sem o ajuste sazonal. No acumulado do ano, o saldo também é negativo (-1 mil vagas).
Os dados foram divulgados na
sexta-feira (16) pela Federação e pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp e Ciesp).
“Esta redução já era esperada para o mês de julho,
conforme havia sido sinalizado
pela
pesquisa
Sensor. O avanço na agenda das reformas pode dar
fôlego ao crescimento da
economia, gerando emprego no setor industrial”, disse José Ricardo Roriz, segun-

Tudo pronto para a disputa da
terceira etapa do V Circuito Paulista de Basquete 3x3, que acontece nesse final de semana, sábado e domingo, a partir das 9h,
no Streetopia, um dos principais
eventos de basquete do país, no
São Paulo Expo.
A programação dos dois dias
começa às 9h. No sábado jogam
as categorias Sub 18 Masculino
e Feminino, Sub 23 Masculino e
+35 Masculino.
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Prefeitura prorroga
Campanha de Vacinação
contra o Sarampo até final
de agosto
A Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) de São Paulo informa que a Campanha de Vacinação contra o Sarampo foi
prorrogada até o dia 31 de
agosto para crianças de 6 a 11
meses e jovens de 15 a 29 anos
de idade. A decisão de prorrogar a campanha, que estava prevista para terminar nesta sexta-feira (16) foi adotada em
conjunto com a Secretaria Estadual da Saúde após a análise
dos dados epidemiológicos e
da cobertura vacinal dos dois
públicos alvo.
A Campanha de Vacinação
contra o Sarampo na cidade de
São Paulo teve início no dia 10
de junho com foco na ampliação da cobertura vacinal e para
coibir o crescimento do sarampo na cidade, que chegou a 997
casos da doença. Até quintafeira (15), a cobertura atingiu
35,4% entre jovens de 15 a 29
anos e 41,3% dos bebês de 6 a

11 meses.
Durante o período da ação,
foram adotadas estratégias
como instalação de postos volantes em locais de grande circulação de pessoas: estações
de trens, metrô e terminais de
ônibus e, mais recentemente,
em creches, escolas e universidades.
A Secretaria segue com as
ações de bloqueio quando há
notificação de casos suspeitos
de sarampo, geralmente feita
por profissionais de Saúde. As
ações têm objetivo de interromper a transmissão da doença, independentemente da confirmação do diagnóstico. Os
bloqueios são desencadeados
na residência do paciente com
suspeita da doença, bem como
em locais frequentados por
ele, como escola ou local de
trabalho. Neste ano, já foram
realizadas mais de 3 mil ações
do tipo em toda a cidade.

Administração Penitenciária e
Imesc firmam parceria para
penas alternativas
Com a meta de ampliar as
opções de penas alternativas,
a Secretaria da Administração
Penitenciária firmou, em julho,
uma parceria com o Instituto de
Medicina Social e de Criminologia do Estado de São
Paulo (Imesc). O propósito do
acordo é ofertar vagas de trabalho para infratores de baixo potencial ofensivo e que foram
sentenciados com uma pena
menor a 4 anos, sendo uma alternativa ao encarceramento.
O convênio tem validade de
5 anos. As vagas serão abertas
pelo Imesc conforme chegarem
às demandas e também será feita uma análise do perfil do sentenciado antes de indicá-lo a um
departamento.
“A pena alternativa trata-se
de uma ação punitiva de caráter
educativo e socialmente útil,

imposta ao infrator, em substituição à pena privativa de liberdade. Com isso, a sanção não
afasta o indivíduo da sociedade
e não o retira do convívio social
e de seus familiares”, afirmou o
coordenador de Reintegração
Social e Cidadania da SAP, Mauro Rogério Bittencourt.
Para o Secretário Nivaldo
Restivo, esse tipo de iniciativa,
de reinserção social, ajuda a reacender o sentimento de pertencimento em cada um.
Em junho, a Secretaria assinou termo de cooperação para
um trabalho conjunto de desenvolvimento de aplicação de
medidas alternativas ao encarceramento. A ideia é promover
uma espécie de racionalização
do processo penal, com o objetivo de reduzir a população
carcerária.

11º Prêmio CET de Educação
de Trânsito abre inscrições
A Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET) abre no dia 16
de agosto inscrições para o 11º
Prêmio CET de Educação de
Trânsito. A premiação tem o objetivo de incentivar a reflexão, a
criatividade e a produção de trabalhos voltados para a educação
e segurança no trânsito.
Podem concorrer estudantes
(do ensino infantil ao pós-graduando), educadores, motoristas,
motociclistas, ciclistas, terceira
idade e qualquer cidadão maior
de 16 anos que estude ou resida
no município de São Paulo.
As inscrições serão realizadas exclusivamente no site da
CET (www.cetsp.com.br) no período de 16 de agosto a 17 de
outubro de 2019. O concurso
conta com 16 categorias no total, e os três primeiros colocados de cada uma receberão gratificações que variam de R$
2.000,00 a R$ 5.000,00. A escolha é feita por uma comissão julgadora previamente constituída.
Nesta edição, o 11º Prêmio
CET tem como tema central
“Vida Segura: Nenhuma morte no trânsito é aceitável. Todas são evitáveis”, exceto nas
categorias Educador, Produção Científica e Tecnologia –
Vídeo, para as quais são exigidas tarefas de Educação de Trânsito específicas.
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O tipo de trabalho varia de
acordo com cada categoria concorrente: para alunos do ensino
infantil, por exemplo, é solicitada uma colagem; aos universitários, uma história em quadrinhos,
e assim por diante.
As peças podem ser encaminhadas por uploads, via correio ou
entregues pessoalmente na CET
Barra Funda (Av. Marquês de São
Vicente, nº 2.154) até 21 de outubro. Para processar os uploads, os interessados deverão acessar o site da CET, clicar no link
11º Prêmio CET de Educação de
Trânsito e depois na aba “ENVIAR TRABALHO”.
Além de prêmios em dinheiro, os vencedores recebem um
certificado com a classificação
alcançada. Seus nomes serão divulgados no Diário Oficial da
Cidade de São Paulo e no site da
CET em 26 de novembro. Eles
serão informados ainda via email ou telefone.
A todos que enviarem trabalhos será entregue, por e-mail, um
Certificado de Participação.
Além disso, a CET concederá
três certificados de Honra ao
Mérito às escolas municipal, estadual e particular, sediadas na
capital paulista, que enviarem o
maior número de trabalhos.
Outras informações acessar o
site: www.cetsp.com.br
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O Governador João Doria e
o presidente da Sabesp, Benedito Braga, apresentaram, na sexta-feira (16), um pacote de obras
de R$ 1,5 bilhão com o objetivo
de devolver o rio Pinheiros limpo para a população até 2022.
O projeto Novo Rio Pinheiros, que é uma das prioridades
do Governo do Estado de São
Paulo, prevê intervenções nas
áreas de todas as sub bacias dos
grandes afluentes do Pinheiros,
onde vivem cerca de 3,3 milhões
de pessoas, incluindo ainda
ações socioambientais para engajar a população na recuperação dos cursos d’água da região.
“Essa é uma quantia bastante
expressiva para a contratação de
obras para a despoluição do Pinheiros. Nosso compromisso é
entregar o rio limpo até 2022,
em condições adequadas, de
acordo com os padrões internacionais, com ações que serão
feitas também nas sub bacias.
Não tenho medo de colocar esse
prazo, tenho convicção de que
vamos chegar a esse resultado”,
comentou Doria.
As ações serão contratadas
com base em performance, uma
forma inovadora de contratação
de serviços. A Sabesp define indicadores e metas a serem atingidas pelas empresas, com a remuneração variando de acordo
com o cumprimento destes objetivos propostos. Ou seja, não
haverá remuneração apenas pelas obras físicas, mas também
uma variável pelo resultado final obtido. Para avaliar a performance, serão consideradas metas como o total de novos imóveis conectados à rede e a qualidade da água do córrego.
Para isso foi feito um completo mapeamento de toda a
área com a localização das ligações de esgoto que precisam
ser feitas. O mapeamento identificou cerca de 500 mil imóveis que deverão ter seu esgoto encaminhado à estação de
tratamento, sendo que 73 mil
destes precisam ser conectados às redes de coleta. Foram
lançados 14 editais nas últimas
semanas para a contratação das
empresas interessadas na realização dessas obras.
“O empreendedor terá que
colocar todas essas casas liga-
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Governo de SP investe R$ 1,5 bi
para despoluir bacia do Rio Pinheiros

Rio Pinheiros
das ao sistema e vamos monitorar esses trabalhos. Ele precisa atingir a meta, por resultado. Ou seja, o próprio empreiteiro vai estar interessado
em realizar as obras com agilidade”, explicou Braga.
Áreas informais
Outra novidade no Novo Rio
Pinheiros é a adoção de inovações em áreas de urbanização
informal, onde o esgoto acaba
lançado nos córregos porque a
ocupação não deixou espaço
para a instalação da infraestrutura de coleta dos esgotos.
Nesses locais, a Sabesp estuda, entre outras possibilidades,
implantar estações especiais
que vão tratar o próprio cursod’água que recebe o esgoto. O
edital para a contratação dessas
soluções diretamente nos córregos está previsto para ser lançado em setembro.
A proposta de trabalho também inclui ações socioambientais para engajar a população na
recuperação dos cursos-d’água.
Serão realizadas palestras com
temas ligados à ecologia e mostras sobre o andamento e o legado das obras.
Entre as áreas que receberão
investimentos maciços estão as
bacias do Pirajuçara, Jaguaré,
Cachoeira, Guido Caloi, Cordeiro e Água Espraiada, entre outras. Além de contribuir para a
melhoria do rio, o Novo Rio Pinheiros vai beneficiar diretamente 3,3 milhões de pessoas
que moram nas imediações (o
equivalente à metade da população da cidade do Rio de Janei-

ro), com melhoria da qualidade
de vida e do meio ambiente, e
será um incentivo à economia
paulista, com a criação de empregos e renda. Só nas obras da
Sabesp do Novo Rio Pinheiros
serão criados cerca de 3.700
empregos diretos e indiretos.
Limpeza e desassoreamento
O Novo Rio Pinheiros é uma
ação realizada pela Sabesp e outros órgãos estaduais coordenados pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Paralelamente às ações de saneamento, a EMAE vem executando o
desassoreamento e desaterro do
rio. Os trabalhos iniciaram em
junho e visam retirar 1,2 milhão
de m³ de resíduos. Apenas no
primeiro semestre foram retiradas 2,3 mil toneladas de lixo do
rio. Com os ecobarcos, que começaram os testes há dois meses, a empresa já recolheu 200
toneladas de lixo flutuante.
Monitoramento
A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) vai
intensificar os pontos de monitoramento no rio Pinheiros e
nos principais afluentes para verificar os sedimentos (carbono
orgânico total, nitrogênio amoniacal e fósforo total) e a qualidade da água (oxigênio dissolvido, pH, temperatura, condutividade, DBO, fósforo, turbidez,
sólidos totais e suspensos).
Outorga
Ao longo do processo, o
Daee (Departamento de Águas e

Energia Elétrica) emitirá outorgas para ampliação de sistemas
de interceptores e emissários de
esgotos para estações de tratamento, fundamental para a despoluição do rio Pinheiros. Caberá ao Departamento emitir
também as outorgas necessárias para obras e serviços que impliquem em interferências no
curso do rio, como a implantação de pontos de atracagem para
barcos e implantação de novos
sistemas de telemetria e vazões
afluentes.
Engajamento
A despoluição requer também a participação efetiva da
população, seja para se conectar à rede de esgoto já existente,
seja para descartar adequadamente o lixo. Jogado na rua, o
lixo vai parar nas galerias de drenagem da água da chuva e nos
córregos, contribuindo para a
poluição.
O Novo Pinheiros atua em
conjunto com outros programas
da Sabesp e do Governo de São
Paulo para despoluir o rio e devolvê-lo limpo à população. Um
deles é o programa Córrego
Limpo, iniciado em 2007 em
parceria com a Prefeitura de
São Paulo para melhorar a qualidade da água dos mananciais,
rios e córregos da capital. Através dele, já receberam intervenções 152 córregos. Além
do meio ambiente, os benefícios chegam às pessoas que moram próximas dos cursos-d’água
por meio de adequações no sistema de esgotamento sanitário,
limpeza, manutenção e educação
ambiental.
O Projeto Tietê, que também
engloba o Pinheiros, foi iniciado em 1992 para a criação de
infraestrutura para coleta, transporte e tratamento de esgotos.
Desde o seu início, a mancha de
poluição do rio Tietê diminuiu
de 530 km para 122 km, uma
redução de 77%. Os dados são
auditados pela SOS Mata Atlântica. Com investimento de US$
3 bilhões no projeto, mais de
10 milhões de paulistas passaram a ter coleta e tratamento
de esgoto com estas obras,
com a coleta passando de 70%
para 87%, e o tratamento, de
24% para 70%.

Investimento de R$ 12,6 milhões
em operação inteligente de
segurança nas rodovias
O Governador João Doria
anunciou na sexta-feira (16) que
as rodovias estaduais vão receber uma operação inteligente
para aumentar a segurança pública e rodoviária nas estradas. Para
isso, foram anunciados 1,3
mil tablets e 1,3 mil impressoras portáteis para registrar autos
de infração, além de 220 equipamentos em pontos fixos com
OCR (reconhecimento óptico de
caracteres) e outros dois móveis
para leitura de placas em rodovias estaduais.
“Com a tecnologia, melhorará ainda mais o sistema de segurança pública nas rodovias paulistas. Isso agiliza processos.
Com todo o sistema integrado,
esses policiais terão rápido
acesso aos registros criminais –
como roubo, furto e alertas criminais – e administrativos dos
veículos – como o IPVA e o licenciamento”, disse Doria, durante entrevista coletiva em que
também foi anunciado o projeto
Novo Rio Pinheiros.
O sistema contará ainda com
uma Central do DER conectada
aos bancos de inteligência da PM
(Copom), Polícia Civil, Justiça,
Detran (Prodesp) e do próprio
DER. Essa nova operação conta
com tecnologia desenvolvida
pela Prodesp – empresa do Governo do Estado. Assim, os dados flagrados em placas de veículos com irregularidade são
enviados automaticamente
aos tablets mais próximos da
localidade da ocorrência.
Todos os tablets já estão em
uso. Há no Estado 548 equipamentos OCR em operação, e
outros 220 estarão em funcio-

namento até novembro.
“A tecnologia auxilia no trabalho de inteligência e valoriza
o profissional. Segurança pública precisa de estatística comparada e, por isso, precisamos de
dados sobre os comportamentos
no trânsito, os períodos e os locais”, afirmou o Secretário da
Segurança Pública, General João
Camilo Pires de Campos.
Foram investidos R$ 12,6
milhões nesse sistema para estruturar uma matriz logística na
malha viária estadual paulista e
estabelecer soluções inteligentes de segurança. Isso é possível por meio de uma parceria
entre a Secretaria de Logística
e Transportes, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), com o Comando do Policiamento Rodoviário de São Paulo. O objetivo
é trazer a tecnologia a serviço
dos usuários das rodovias paulista, resultando em melhores
condições de segurança e mais
conforto nos deslocamentos rodoviários.
“Todo esse processo faz com
que a gente possa oferecer uma
maior segurança e gestão das
estradas. Nós estamos colocando também o conceito de inteligência artificial para que seja
possível simular situações e ter
uma visão preditiva dos eventos
nas rodovias”, disse o Secretário de Logística e Transportes,
João Octaviano.
Tecnologia OCR
Os 220 aparelhos com a tecnologia OCR (Optical Character
Recognition) ou LAP (Leitura
Automática de Placas) serão ins-

talados em locais estratégicos
apontados pela Polícia Militar
Rodoviária nas rodovias estaduais paulistas. O mapeamento desses pontos fecha um cerco das
principais entradas e saídas do
Estado de São Paulo, facilitando ações táticas dos policiais,
que passam, a partir de agora, a
contar com informações em
tempo real dos veículos rastreados pelos equipamentos OCR.
Além desses 220 pontos,
São Paulo já possui 549 aparelhos com a mesma tecnologia
espalhados por suas rodovias.
Os agentes rodoviários terão
fácil acesso ao sistema operacional dos 1.300 tablets recebidos. Eles indicarão, além dos
dados básicos sobre a fiscalização dos motoristas no cumprimento das leis de trânsito, dados
vinculados à Segurança Pública,
como registros criminais do veículo (roubo, furto e alertas internos) e irregularidades administrativas do carro (como não
pagamento de IPVA e licenciamento). Toda esta agilidade na
consulta e obtenção de informações relevantes aumenta consideravelmente a segurança viária.
Tablets e impressoras
portáteis
O projeto de uso dos tablets
e impressoras no trabalho dos
agentes rodoviários e todo o sistema que compõe sua operacionalização é pioneiro nas rodovias estaduais paulistas. Os 2.600
equipamentos, entre 1.300
tablets e 1.300 impressoras, foram espalhados pelos cinco batalhões de Policiamento Rodoviário existentes no Estado e daí

para seus pelotões e companhias. A tecnologia presente nos
equipamentos foi desenvolvida
pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de
São Paulo (Prodesp).
Outro ponto de destaque é
que o uso do tablet reduzirá erros na emissão de multas rodoviárias, já que o sistema operacional do tablet é inteligente e
possui o autopreenchimento
com dados base (número da
CNH, placa do veículo, código
da rodovia).
Agilidade e eficiência
Com o início da operação
dos equipamentos nas rodovias estaduais paulistas, previsto para setembro, os condutores e proprietários de veículos
também serão beneficiados
pela redução no tempo de postagem e recebimento de seus
autos de infração.
Hoje, há uma janela que vai
de 30 a 40 dias para que a multa
chegue à residência do proprietário. O novo sistema operacional permitirá que o usuário tenha em até sete dias o auto de
infração em sua residência, o
que proporcionará maior agilidade e eficiência caso sejam
necessárias medidas administrativas como defesa do auto de infração ou mesmo recurso.
O usuário poderá também
solicitar a sua autuação de imediato quando a fiscalização for
realizada presencialmente por
um agente rodoviário. Para tanto, as viaturas estarão equipadas
com as impressoras portáteis
também entregues ao Comando
de Policiamento Rodoviário.
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BC: economia opera abaixo da
capacidade em todas as regiões do país
A economia está operando
com alto nível de ociosidade dos
fatores de produção, como máquinas e mão de obra, em todas
as regiões do país e com inflação
em níveis confortáveis. Essa é a
avaliação do Banco Central
(BC), que divulgou na sexta-feira (16) o Boletim Regional, em
Porto Alegre.
Segundo a publicação, “o nível da atividade econômica no
Norte recuou no trimestre encerrado em maio, interrompendo o crescimento observado nos
dois trimestres anteriores, reflexo do fraco desempenho da
indústria extrativa no Pará, parcialmente compensado pelo comércio regional e pela produção
do Polo Industrial de Manaus”.
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central – Região
Norte (IBCR-N) caiu 0,3% no
período, em relação ao trimestre encerrado em fevereiro
(1%), de acordo com dados dessazonalizados, ou seja, foram
excluídos os efeitos de variações típicas de cada período.
No Nordeste, diz o BC, a atividade econômica continua a

evidenciar acomodação do ritmo
de crescimento. De acordo com
o BC, o cenário recente é resultado da “combinação de elevação no volume de serviços prestados e, principalmente, nas vendas do comércio, com a retração da produção fabril”. “O desempenho mais fraco da economia repercutiu sobre o mercado
de trabalho, sendo a única região
a apresentar eliminação de postos de trabalhos formais”, diz o
boletim. O IBCR-NE variou 0,1% no trimestre encerrado
em maio, considerados dados
com ajuste sazonal.
Segundo o BC, a atividade
econômica no Centro-Oeste registrou recuo no trimestre encerrado em maio, após cinco trimestres consecutivos de elevação, impactada, em especial, pela
contração nos setores industriais, com destaque para segmentos da transformação e de energia e saneamento. “A perspectiva de desempenho positivo nas
safras de inverno tende a favorecer a retomada do crescimento na região, principalmente pelos desdobramentos na indústria

de alimentos e no setor de transportes”, diz o boletim. Adicionalmente, acrescenta o BC, o mercado de trabalho mostrou sinais
positivos bem como o crédito às
famílias, o que favorece o crescimento da economia. O IBCRCO decresceu 0,5% no trimestre até maio, em comparação ao
finalizado em fevereiro, na série
isenta de sazonalidade.
A economia da região Sudeste manteve trajetória de recuperação gradual, evidenciada por
aumentos consecutivos do índice de atividade econômica do
Banco Central, desde dezembro,
na avaliação trimestral. Nos últimos meses, entretanto, alguns
dos principais parâmetros de atividade sugerem arrefecimento
do ritmo de recuperação, notadamente a produção industrial –
impactada principalmente pela
atividade extrativa –, e o volume
de serviços. O IBCR-SE variou
0,1% em relação ao trimestre
encerrado em fevereiro, quando
crescera 0,7% na mesma base de
comparação, considerados dados dessazonalizados.
De acordo com o BC, a evo-

lução dos principais indicadores
econômicos da região Sul reforça o processo de acomodação da
atividade no primeiro semestre
do ano, em linha com a trajetória observada no país. “No entanto, em horizonte mais longo, a
região apresenta crescimento
mais intenso do que a média nacional. A indústria desempenha
papel fundamental nesse processo, com maior disseminação da
recuperação entre as atividades,
embora permaneça a elevada ociosidade da capacidade instalada”. No mercado de trabalho, por
um lado, acrescenta o BC, o
emprego com carteira assinada
dá sinais de arrefecimento no
ritmo de expansão, por outro, o
recuo da taxa de desocupação e
a expansão da massa de rendimentos sugerem a ampliação da
demanda nos próximos trimestres, que deverá ser ampliada
pela liberação de recursos das
contas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS). O
IBCR-S variou 0,2% no trimestre encerrado em maio, na comparação com o finalizado em fevereiro. (Agencia Brasil)

Financiamentos imobiliários
poderão ser indexados à inflação
Os bancos poderão oferecer
crédito imobiliário corrigido
pela inflação. O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou resolução que permite que
novos financiamentos do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) tenham o saldo devedor
atualizado por índices de preços.
A resolução foi aprovada na
reunião extraordinária do CMN
na manhã de quarta-feira (14),
mas só foi divulgada pelo Banco Central (BC) na quinta-feira (15) no fim da noite, depois
de o presidente da Caixa Econô-

mica Federal, Pedro Guimarães,
ter anunciado que o banco passará a conceder crédito imobiliário corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) mais uma taxa de
juros fixa.
Os financiamentos habitacionais são corrigidos pela Taxa
Referencial (TR), atualmente
zerada, mais juros fixos que variam conforme o perfil do mutuário. Em julho do ano passado, o conselho havia autorizado
a concessão de crédito corrigido pela inflação. A resolução, no

entanto, não alcançava as operações do SFH, nas quais o tomador
usa o saldo da conta do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) para pagar as prestações
e amortizar o saldo devedor.
Em nota, o Banco Central
explicou que a medida ajuda a
tornar o mercado imobiliário
menos dependente da poupança
e do FGTS, cujos recursos são
em parte usados para empréstimos habitacionais. Segundo o
BC, os financiamentos corrigidos pela inflação podem servir
de lastro (base) e ampliar a par-

ticipação de instrumentos voltados para o crédito imobiliário
negociados no mercado financeiro, como os certificados de
recebíveis imobiliários e as letras imobiliárias garantidas.
Segundo o comunicado, a
medida é derivada da agenda de
modernização do sistema financeiro e beneficiará o consumidor ao ampliar as modalidades
de financiamento imobiliário
disponíveis, aumentar a concorrência entre os agentes financeiros e reduzir os juros finais para
o tomador. (Agencia Brasil)

A Secretaria Nacional da Juventude lançou na sexta-feira
(16) o projeto Espaço 4.0 que
vai equipar espaços comunitários com ferramentas para criação
de projetos e trabalhos de manufatura. De acordo com a secretária Nacional da Juventude,
Jayana Nicaretta da Silva, o objetivo é preparar os jovens para
os desafios da chamada quarta
revolução industrial com foco
na produtividade, formação de
renda, emprego e no empreendedorismo da juventude.
“A nossa expectativa é não
impor limites. Dentro desse
espaço grandes coisas podem
surgir, acreditamos que o trabalho é, sim, o melhor programa social a se oferecer”,
disse. “Que os jovens saibam
iniciar o próprio negócio,
não como plano B, mas como
opção número 1 de quem
quer vencer na vida”, ressaltou, em cerimônia no Palácio
do Planalto pelo Dia Internacional da Juventude, celebrado no dia 12 de agosto.
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Governo lança projeto para estimular
empreendedorismo nos jovens

Presidente Jair Bolsonaro
Para a primeira fase do projeto, 28 municípios foram selecionados para receber os laboratórios equipados com
computadores de última geração e impressoras 3D. Por
meio de convênios, a secretaria vai repassar verbas às prefeituras para execução do projeto e garantir a capacitação dos
profissionais indicados pelos

municípios. “Nesses espaços
pode se criar tudo, desde o projeto de uma casa, até uma escultura ou uma prótese”, afirmou
Jayana. “É uma forma de pensar
o mundo e otimizar materiais e
habilidade disponíveis para nossa sociedade.”
De acordo com a ministra da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, há

mais de 500 mil vagas de trabalho na área de tecnologia que não
são preenchidas por falta de qualificação. “Vamos chegar aos jovens que precisam de formação
e capacitação para o mercado de
trabalho, jovens que passam o
dia inteiro na rede social e não
sabem construir uma planilha no
Excel”, disse em seu discurso.
O presidente Jair Bolsonaro
criticou as políticas assistencialistas e destacou que crianças
e jovens precisam de diretriz,
disciplina e respeito à hierarquia, por parte Estado. “O que
tira a juventude da miséria é o
conhecimento; não são programas sociais, que em alguns casos são necessários, mas não
podemos crescer pensando nisso”, disse.
“O que nosso governo precisa, e está implementando, são
políticas que visem abrir os
olhos da juventude, mostrar o
caminho certo, dizer que são responsáveis pelo seu futuro. O
Estado não vai te atrapalhar, vai
ajudar.” (Agencia Brasil)

Brasil deixa Mercosul caso Argentina
“crie problema”, diz Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro concordou na sexta-feira (16) com a declaração do
ministro da Economia, Paulo
Guedes, de que caso o candidato da oposição, Alberto Fernández, vença as eleições presidenciais na Argentina e apresente
resistência à abertura econômica do Mercosul, o Brasil deixará o bloco. Fernández, que
tem como vice a ex-presidente
Cristina Kirchner, recebeu 47%
dos votos nas primárias realizadas no último domingo (11).
O atual presidente, Mauricio Macri, ficou com 32%. “O
atual candidato que está à frente
na Argentina, ele já esteve visi-

tando o [ex-presidente] Lula, já
falou que é uma injustiça ele estar preso, já falou que quer rever
o Mercosul. Então o Paulo Guedes, perfeitamente afinado comigo, falou que se criar problema,
o Brasil sai do Mercosul, e está
avalizado”, disse Bolsonaro ao
deixar o Palácio da Alvorada na
manhã de sexta-feira.
O presidente brasileiro disse que está disposto a conversar Fernández, mas que o argentino “vai ter que dar o sinal”.
“Por causa do viés ideológico,
o meu sentimento [antes de ser
eleito] é que tinha que acabar
com o Mercosul. Lógico, nós
chegamos, afastamos o viés

ideológico, o contato foi excelente com Macri, excelente
com o Marito [presidente do
Paraguai, Mario Benitez], o do
Uruguai [Tabaré Vázquez], apesar de ser um pouco da esquerda, deu pra conversar”, disse
Bolsonaro.
Bolsonaro, entretanto, espera a reeleição de Maurício
Macri. “Olha a Argentina aqui,
o que aconteceu com a bolsa,
com o dólar, com as taxas de
juros. O mercado deu sinal que
não vai perdoar a esquerda na
Argentina novamente. Os empresários não vão investir mais
enquanto não resolver a situação política lá”, disse.

O mercado financeiro da região atravessa momentos de volatilidade, após a vitória de Fernández nas eleições primárias.
No dia seguinte à votação, o índice Merval, da Bolsa de Buenos Aires, caiu 37,93%, na maior queda diária no mercado de
ações na história do país, e o
dólar chegou a superar a barreira de 60 pesos argentinos, mas
fechou em 52,14 pesos. A moeda do país vizinho desvalorizouse 14,99% somente na segundafeira (12). Para conter a saída de
capitais, o Banco Central da Argentina aumentou os juros básicos do país para 74% ao ano.
(Agencia Brasil)

Coreia do Norte dispara mais
mísseis e rejeita diálogo
com Seul
A Coreia do Norte lançou na sexta-feira (16) dois mísseis a
partir de sua costa oriental, de acordo com autoridades militares
da Coreia do Sul. Este é o sexto teste do país com este tipo de
projétil, de curto alcance, desde 25 de julho, quando Pyongyang
reiniciou testes de foguetes visando pressionar a Coreia do Sul e
os Estados Unidos (EUA) a suspenderem os exercícios militares conjuntos.
De acordo com Seul, os projéteis foram disparados perto da
cidade de Tongchon, na província de Kangwon, e caíram no Mar
Oriental, também chamado de Mar do Japão. Militares de Coreia do Sul e EUA “estão monitorando a situação para o caso
de lançamentos adicionais”, informou o órgão em comunicado. O lançamento desta sexta-feira ocorre seis dias depois do
último teste deste tipo realizado pela Coreia do Norte, que
supostamente disparou dois mísseis balísticos de curto alcance também no Mar do Japão.
O teste transcorreu no mesmo dia em que a imprensa estatal
norte-coreana divulgou um comunicado do Comitê para a Reunificação do Pacífico, criticando a Coreia do Sul e suas manobras militares conjuntas com os americanos, assim como declarações feitas pelo presidente sul-coreano, Moon Jae-in, na quinta-feira. Em discurso por ocasião do aniversário da libertação da
Coreia da ocupação japonesa, Moon Jae-in afirmou que seu objetivo é “alcançar a paz e a unificação até 2045”, embora seu
mandato termine em 2022.
A Coreia do Norte responsabilizou Seul pelo atual congelamento das negociações binacionais, afirmando que as suspenderia. “Não temos nada mais a falar com as autoridades sul-coreanas, nem temos intenção de voltar a conversar com elas”, anuncia o comunicado, reproduzido pela agência oficial KCNA.
O comitê do regime de Pyongyang acrescenta que tanto as
manobras como a decisão de Seul de reforçar seus radares e interceptadores antimísseis estão destinados a “destruí-la”. A Coreia do Norte já ameaçou diversas vezes buscar “um novo caminho” alternativo à mediação de Seul, caso o governo sul-coreano
mantenha as atividades com os EUA, consideradas uma ameaça.
(Agencia Brasil)

Macri retira impostos
sobre alimentos
da cesta básica
A decisão de eliminar temporariamente o IVA (imposto sobre valor agregado) de alguns alimentos é mais uma das medidas
que vêm sendo anunciadas pelo presidente argentino, Mauricio
Macri, para aliviar o bolso dos trabalhadores e tentar recuperar
eleitores. Ele assegurou que a medida valerá até o dia 31 de dezembro deste ano e que seu cumprimento será fiscalizado.
Os alimentos que terão o desconto são os que compõem a cesta
básica: óleo, pão, arroz, lácteos, macarrão, erva mate, chá, farinha de trigo, hortaliças, conservas e legumes.
“Minha única prioridade é cuidar dos argentinos e levar alívio. Tomei uma decisão excepcional que nunca antes se tinha
tomado na história do país: vamos eliminar o IVA dos principais
alimentos que as famílias argentinas compram”, afirmou Macri.
O ministro argentino da Produção e do Trabalho, Dante
Sica, disse que a medida terá um custo de 10 bilhões de pesos. Ele explicou que a taxação passará de 21% a zero e que
os preços dos alimentos que compõem a cesta não vão cair,
mas que a medida servirá para absorver o impacto da desvalorização dos produtos.
O ministro Sica afirmou que a medida não é controle de
preços. “Os controles de preços não funcionam, eles sempre
terminaram mal. (A medida) é uma diminuição temporária no
IVA pelo impacto da desvalorização do resultado eleitoral, e
em uma cesta de mercadorias limitadas, que representa 60%
da cesta básica. Isso é o oposto de um controle de preços.
Isso busca gerar alívio”.
A eliminação temporária do IVA dos alimentos é uma das
medidas que Macri anunciou após o impacto das eleições primárias do último domingo. A votação, que serve como uma sondagem nacional, surpreendeu o governo e a oposição.
Macri, que é candidato à reeleição, obteve 32% dos votos,
enquanto que a chapa de Alberto Fernández e Cristina Kirchner
conquistou 47%, mais do que os 45% necessários para que ganhem as eleições gerais em primeiro turno.
Entre as medidas de Macri estão ainda o congelamento por
90 dias do preço da gasolina, bônus salarias para os trabalhadores, aumentos nas ajudas sociais e descontos nos impostos.
(Agencia Brasil)

PIS/Pasep: benefício para
os nascidos em agosto
já está liberado
O abono salarial do calendário 2019/2020 do Programa de
Integração Social (PIS ) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep),
para os beneficiários nascidos
em agosto, já está liberado desde essa quinta-feira (15).
Os trabalhadores com inscrição no PIS recebem na Caixa
Econômica Federal. De acordo
com o banco, o valor total disponibilizado para os nascidos
em agosto é de R$ 1,4 bilhão
destinado a 1,6 milhão de beneficiários. O trabalhador com inscrição no Pasep recebe o pagamento no Banco do Brasil.
O dinheiro do benefício pode
ser sacado até 30 de junho de
2020 e pode ser consultado, no
caso do PIS, pelo Aplicativo Cai-

xa Trabalhador, no site do banco
(www.caixa.gov.br/PIS) ou pelo
telefone 0800 726 0207.
Os titulares de conta individual na Caixa, com cadastro atualizado e movimentação na conta, recebem o crédito de forma
automática.
Tem direito ao benefício o
trabalhador inscrito no PIS ou no
Pasep há pelo menos cinco anos
e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias,
em 2018, com remuneração
mensal média de até dois salários mínimos.
É necessário ainda que os
dados estejam corretamente informados pelo empregador na
Relação Anual de Informações
Sociais (Rais), ano-base 2018.
(Agencia Brasil)
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Falta de recursos diminuirá
expediente de militares, diz Bolsonaro
Brasil negocia
US$ 500 milhões
com Brics para
saneamento
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está negociando um empréstimo de
US$ 500 milhões com o Novo
Banco de Desenvolvimento do
Brics (NDB, na sigla em inglês) para ser repassado a prefeituras do país para obras de
saneamento, tratamento de resíduos e energias renováveis. O
aporte deve ocorrer no começo do próximo ano.
“O trabalho agora é estudar
a melhor forma de implementação imediata do recurso, se

será o repasse a consórcios de
municípios, municípios individualmente ou montagens de
estruturas de destinação do
lixo feitas pelo governo federal em parcerias com os municípios”, explicou o ministro.
Salles participou de uma
reunião, esta semana, em São
Paulo, com ministros do
Meio Ambiente do grupo de
países emergentes formados
por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (Brics).
(Agencia Brasil)

Weintraub diz que
recursos de
universidades podem
ser desbloqueados
O ministro da Educação,
Abraham Weintraub disse na
sexta-feira (16) que o cenário
indica a possibilidade de que os
recursos contingenciados das
universidades podem ser desbloqueados a partir de setembro. De
acordo com o ministro, a aprovação da reforma da Previdência
cria um ambiente favorável para
a retomada da atividade econômica e como consequência o
aumento na arrecadação de impostos, o que aliviaria o caixa do
governo, permitindo descontingenciar os recursos.
“Desde o primeiro momento a gente falou que contingenciamento não era corte, que a
gente ia administrar uma crise
herdada por governos passado na
boca do caixa e que a previsão
era que, caso passasse a reforma da Previdência, provavelmente já em setembro a gente
teria um descontingenciamento.
Simplesmente eu tô mantendo
tudo o que eu estou falando há
120 dias”, disse Weintraub.
Parceria
A afirmação foi feita durante coletiva do Ministério da Educação (MEC) para falar sobre o
acordo com instituições de ensino superior de Portugal, para
que elas aceitem as notas do
Exame Nacional do Ensino Médio como forma de seleção de
estudantes brasileiros em seus
cursos de graduação.
Andifes
Nesta quinta-feira (15), o

ministro se reuniu com reitores
da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). Na ocasião, Weintraub acenou que o repasse no orçamento das universidades e institutos
federais começa a ser revertido
a partir do próximo mês.
Na ocasião, a Andifes disse
que o ministro reconheceu que
a situação econômica do país
exigiu um contingenciamento
que limitou as ações no MEC e
nas universidades. “Mas disse
também que a arrecadação melhor no mês de agosto, junto
com o recebimento de dividendos por parte do Governo Federal, permitirá um desbloqueio a
partir do mês de setembro”, disse a Andifes em nota.
Bloqueio
Em março, o governo anunciou contingenciamento no orçamento das universidades e institutos federais de educação no
montante de R$ 2 bilhões da verba prevista, o equivalente a
29,74% do total do orçamento
anual. Segundo o ministro, o
bloqueio da verba foi necessário devido à redução na previsão de crescimento do país este
ano. O Orçamento elaborado
no ano passado previa um crescimento de 2,5% no ano, o que
já foi descartado pelo governo.
Além disso, com o recuo da
atividade econômica no primeiro semestre, houve uma
redução na arrecadação.
(Agencia Brasil)

Suspensão de ação da
Lava Jato serve só
para um réu,
diz Gilmar Mendes
Em nova decisão proferida
na sexta-feira (16), o ministro
Gilmar Mendes, do Supremo
Tribunal Federal (STF), esclareceu que a suspensão da ação
penal da Operação C´Est Fini,
um dos desdobramentos da
Lava Jato no Rio de Janeiro, é
válida somente para o réu Lineu Castilho Martins.
No novo despacho, Mendes esclarece que, apesar de
ter determinado a suspensão da
ação penal, na qual figuram outros réus, como o ex-governador do Rio Sergio Cabral, a ordem deve produzir efeito somente para Lineu Castilho
Martins, uma vez que foi ele
quem acionou o Supremo.

Martins foi o autor da reclamação do Supremo contra o
compartilhamento com o Ministério Público Federal
(MPF) de um Relatório de
Inteligência Financeira (RIF)
produzido pelo Conselho de
Controle de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre ele.
Gilmar Mendes determinou
que seja comunicada com urgência ao juiz Marcelo Bretas,
da 7ª Vara Federal do Rio de
Janeiro, a permissão para o
prosseguimento normal das
partes relativas aos demais
réus na ação penal resultante
da Operação C´Est Fini. (Agencia Brasil)
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O presidente Jair Bolsonaro
afirmou na sexta-feira (16) que
os problemas de orçamento do
Executivo Federal são graves e
que a ausência de recursos terá
como um dos impactos a redução da jornada de militares, que
trabalhariam durante “meio expediente”. A fala do governante
ocorreu em cerimônia realizada
no Palácio do Planalto.
“O Brasil todo está sem dinheiro. Os ministros estão apavorados. O Exército vai entrar
em meio expediente. Não tem
comida para dar para o recruta.
A situação é grave”, disse Bolsonaro.
O presidente fez a afirmação
respondendo a perguntas sobre
o problema de orçamento do

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O presidente da
instituição, João Luiz Filgueiras
de Azevedo, afirmou em entrevistas que mais de 80 mil bolsas
deixariam de ser pagas em setembro por falta de recursos.
Por meio de nota, o Ministério da Defesa informou
à Agência Brasil que ainda trabalha “com a possibilidade de
liberação dos recursos contingenciados”, mas que estuda “alternativas caso se prolongue o
referido bloqueio”.
CNPq
Em julho, o CNPq suspendeu a seleção de bolsistas no
Brasil e no exterior até o dia 30

de setembro à espera de crédito. Na explicação, o órgão informou que possui um déficit de R$
300 milhões no orçamento de
2019 e que buscava um crédito
suplementar para sanar o rombo.
Ontem o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC), Marcos Pontes, afirmou que o problema está “sendo resolvido” e
que o ministro da Casa Civil,
Onyx Lorenzoni, teria “dado a
palavra” de que haveria uma solução para o caso com a garantia
de recursos. Contudo, Pontes
não detalhou como esse acréscimo se daria.
O CNPq é a principal instituição federal financiadora de
pesquisas no país juntamente

com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes). O conselho
custeia desde alunos em programas de iniciação científica a projetos de pesquisa de professores e pesquisadores em instituições como universidades e centros de pesquisa.
Bloqueios
O contigenciamento total
realizado pelo Executivo Federal somou, até julho, R$ 33,426
bilhões. No mês passado,
o governo anunciou novo bloqueio, no valor de R$ 1,443 bilhão. A previsão inicial era de R$
2,252 bilhões, mas houve o uso
de uma reserva no valor de R$
809 milhões. (Agencia Brasil)

Cármen Lúcia arquiva pedido de
investigação sobre Moro feito por PT
A ministra Cármen Lúcia,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), ordenou o arquivamento de um pedido do PT
para que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, fosse investigado
por supostamente ter tido
acesso à investigação sigilosa da Polícia Federal na Operação Spoofing, que apura a
invasão de celulares de diversas autoridades.
Cármen Lúcia atendeu a
pedido da procuradora-geral
da República, Raquel Dodge,

que não viu indícios de que
Moro tenha violado o sigilo
da investigação.
O pedido de investigação
havia sido feito pela presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann (PR), pelo deputado Paulo Pimenta (PTRS) e pelo senador Humberto Costa (PT-PE). Os parlamentares acusaram Moro
dos crimes de abuso de autoridade, violação de sigilo
funcional e supressão de documento.
A motivação dos petistas

foi a divulgação de uma nota
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afirmando que
Moro entrou em contato com
João Otávio de Noronha, presidente da Corte, para avisar
que seu celular fora invadido
e que as respectivas mensagens seriam destruídas.
A PGR, porém, disse que
a PF negou que Moro tenha
tido acesso à investigação, e
que não vê desvios na conduta do ministro da Justiça.
“Não há nenhum elemento que indique que o minis-

tro [Moro] tenha obtido conhecimento do teor dos dados telemáticos ilegalmente
captados - informações estas
protegidas por sigilo, tampouco que tenha divulgado
esse conteúdo a terceiros.
Do que consta, houve apenas
informação a determinadas
autoridades públicas no sentido de que teriam sido elas
também vítimas do crime investigado”, disse Raquel
Dodge em parecer enviado
nesta semana ao STF. (Agencia Brasil)

AIPESP, exemplo de autogestão

Os diretores dos diversos departamentos da AIPESP, reunidos
no auditório. Da esquerda para a direita) Cláudio Sadao
Nakashima (Administrativo) Orlando Rasia Costa
(Aposentados), Fernando Mariettto Magalhães, (Tesoureiro
Geral), Presidente Vanderlei Bailoni, Vice-Presidente Jair
Stirbulov, Gilberto Neto (Esportes e Cultura), Carlos Barbosa
do Amaral (Social), Mara Cristina Lestinge (Odontologia),
Thomaz, Regina Soares Barbosa (Médico) e Maurício Ludovico
dos Santos (Relações Públicas)
Por Augusto Rocha*
Fundada primordialmente na cidade de Santos em 9 de julho de
1974, por iniciativa visionária do Investigador de Polícia Rubens
Gonçalves de Freitas, in memoriam, a AIPESP foi extinta quatorze
anos depois e convertida num sindicato classista. Até ressurgir há
22 anos, como associação em 11 de setembro de 1997, já em São
Paulo, sob a liderança pioneira de Vanderlei Bailoni e de outros
investigadores. Ainda hoje alguns desses pioneiros fazem parte do
staff da associação, composto pela Diretoria Executiva e pelos
Conselhos Deliberativo e Fiscal.
Em face do trabalho profícuo que realiza, Bailoni preside a
AIPESP pela nona vez, reeleito sucessivamente. Antes de ser Presidente, ele ocupou outras diretorias da associação. Segundo Bailoni, “o crescimento da AIPESP, inclusive patrimonial, em pouco
mais de duas décadas avaliado hoje em R$ 140 milhões deve-se ao
sistema de autogestão que adotamos na AIPESP desde a sua fundação e à dedicação incansável de seus diretores e conselheiros em
prol do bem-estar de nossos colegas associados”. Estatutariamente podem se associar à AIPESP, além de investigadores de polícia,
delegados e agentes policiais, escrivães, papiloscopistas, peritos
e demais categorias ligadas à segurança pública.
LONGO BATE-PAPO
Depois do encontro inicial de duas horas de agradável conversa com o Presidente e o seu Vice na ampla sala da Presidência,
Vanderlei Bailoni me convidou para almoçar com ele e com os
demais diretores, no restaurante da AIPESP. Pelo requinte do local, pude comprovar que estava diante de um gestor eficiente, dedicado e arrojado de nome Vanderlei Bailoni. Cidadão paulistano
de ascendência italiana, que aos 74 anos dedica todo o seu tempo e
a sua vida à associação. A forma moderna de administração direta
que adotou na AIPESP, somada à sua luta incansável para levar cada
vez mais benefícios aos policiais associados, só poderiam tornar a
sua gestão bem-sucedida. Através da autogestão dos serviços, Bailoni conseguiu fazer da AIPESP uma associação exitosa numa época
em que a crise econômica praticamente dizimou boa parte das corporações beneficentes. É proporcionando aos seus pares um presente próspero, de olho no futuro, que o Presidente Vanderlei Bailoni já conseguiu escrever o seu nome na história da Polícia Civil
do Estado de São Paulo, tanto como um gestor competente, quanto um policial exemplar.
Assim, através de ações executivas que o atual Presidente da
AIPESP se impôs como um defensor intransigente dos direitos
dos policiais civis, por condições mais dignas de trabalho. Há uma
década, Bailoni vem denunciando às autoridades estaduais, ao Poder Judiciário e à Imprensa, o estado falimentar da Polícia Civil do
Estado de São Paulo, segundo Bailoni “sucateada em termos de
equipamentos e deficitária no seu contingente, hoje de 20 mil policiais, quando o número ideal seria de 40 mil policiais”. O seu

pleito levou o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a emitir
um parecer favorável a respeito do assunto. Essas e outras ações e
a sua fama de bom gestor, estarão entre os legados que o Investigador Policial Bailoni deixará para as futuras gerações de policiais paulistas e brasileiros.
ESPAÇO GOURMET
Confesso que ao aceitar o convite do Presidente Bailoni para
almoçar cheguei a pensar que ali encontraria um simples restaurante corporativo, enfim, um bandejão. Mas, para a minha surpresa
me deparei com um bem decorado espaço gourmet refrigerado
para 80 pessoas. De alta gastronomia, com adega completa, chefe
de cozinha e auxiliares oriundos da rede hoteleira e uma equipe
profissional de maître e garçons. Todos disponíveis para atender
com excelência aos associados da AIPESP e seus dependentes,
convidados e eventuais clientes, a preço módico. Com mobiliário,
louçaria e talheres de primeira linha, o restaurante da AIPESP nada
deixa a dever aos melhores de São Paulo. Dotado de cardápio internacional, com sugestões diárias, lá são servidos pratos de entrada, pratos quentes e sobremesas elaborados pelo chef.
Ao parabenizar o Presidente Bailoni pela iniciativa, ele foi enfático: “Nada de bandejão. Aqui o serviço é a la carte. Temos que
oferecer aos nossos associados, clientes e convidados, o que é de
melhor”, completou o Presidente da AIPESP.
SERVIÇOS GRATUITOS
Após o almoço, também na companhia do Presidente Bailoni e
de seu Vice Stirbulov pude conhecer praticamente a maioria das
instalações da AIPESP, que podem ser utilizadas gratuitamente
pelos associados e seus dependentes. Visitamos o Museu do Crime, o Salão de Eventos, a Biblioteca, os Serviços Médico e Odontológico, a Academia de Modelagem Física, a Massoterapia, o Salão de Beleza, o Departamento Jurídico e a Gerência de Administração à frente Cláudio Sadao Nakashima. No mais, a AIPESP oferece para o lazer completo de seus associados, duas colônias de
férias a preços acessíveis, em Campos do Jordão e em Peruíbe.
No meu périplo pela AIPESP o que me impressionou bastante
por seu realismo, foi o Museu do Crime. Aberto à visitação pública
diariamente no horário comercial, o acervo do museu é composto
de peças autênticas referentes aos crimes mais cruéis cometidos na
cidade de São Paulo no século passado, como “o crime da mala”, o
crueldade de “Chico Picadinho” e o assassinato de Euclides da Cunha, inclusive com a exposição das armas utilizadas nos crimes.
ARAÇATUBA EM AÇÃO
Dirigida pelo advogado, ex-prefeito municipal e vereador por
cinco mandatos Antônio Edwaldo Dunga Costa, o Departamento
Jurídico da AIPESP vem desenvolvendo na sua Subsede de Araçatuba um trabalho de assistência jurídica e social denominado “AIPESP em Ação”. A subsede de Araçatuba além da prestação de todos os serviços oferecidos na sede de São Paulo, participa de diversos projetos sociais com o objetivo de beneficiar o quadro de associados da AIPESP na região. Para o Diretor Antônio Edwaldo Dunga
Costa, que também é Diretor Jurídico da AIPESP Estadual “se não
fosse o apoio total que temos recebido de parte do Presidente Vanderlei Bailoni, a Subsede de Araçatuba não estaria crescendo e oferecendo sempre novos benefícios para os associados da AIPESP na
região que hoje abrange 47 municípios de São Paulo”. Além do Dr.
Dunga, que também é Investigador de Polícia inativo, o Departamento Jurídico da AIPESP mantém uma parceria com o Escritório
Capano e Passafaro Advogados Associados, que conta com 56 advogados especializados nas diversas áreas do Direito.
Bastante demandado, “o Departamento Jurídico da AIPESP já
ingressou na Justiça com diversas ações civis públicas e com mandados de segurança contra o Governo do Estado de São Paulo”,
enfatizou o Dr.Dunga. Dentre as quais, a que trata dos vencimentos dos policiais civis na forma de subsídios, conforme manda a
Constituição Federal nos seus Artigos 144 e 39, Parágrafos 9 e 4.
Em outra ação, os policiais reivindicam que os 11% de descontados a título de contribuição previdenciária incidam apenas sobre o
salário base do servidor policial civil e não sobre mais sobre o 13º
salário, os adicionais de férias, noturno e de insalubridade, como
ocorre atualmente. Até porque, a bitributação é inconstitucional.
Essa é uma antiga reivindicação da AIPESP.
Enfim, foi uma honra e um privilégio saber que existe em São
Paulo uma associação classista que realmente trabalha pelos seus
associados, a AIPESP.
*Augusto Rocha é jornalista

São Paulo, 17, 18 e 19 de agosto de 2019
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Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente, nos termos do artigo 124 da Lei n° 6.404/1976, ficam convocados os Srs. acionistas para se reunirem em AGE, a ser realizada no dia 27/08/2019,
às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16° andar, Sala 08, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre: (i) Análise e ratificação da
contratação, efetuada pelos administradores da Companhia, dos peritos responsáveis pela avaliação do patrimônio líquido da Companhia, bem como pela
elaboração do respectivo laudo de avaliação; (ii) Análise e aprovação do protocolo e justificação de cisão parcial da Companhia com a versão da parcela
cindida para uma nova companhia a ser constituída por força da cisão parcial, celebrado em 14/08/2019; (iii) Análise e aprovação do laudo de avaliação do
patrimônio líquido da Companhia a ser cindido e incorporado por uma nova companhia; e (iv) Aprovar a operação de cisão parcial da Companhia.
SP (SP), 16/08/2019. Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente do Conselho de Administração.
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ISEC SECURITIZADORA S.A.

(SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A. A PARTIR DE 01/09/2017)
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 6ª, 8ª, 30ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da
ISEC SECURITIZADORA S.A. Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 6ª, 8ª, 30ª e 31ª
Séries da 1ª Emissão da ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A. (sucessora por incorporação da ISEC Brasil Securitizadora
S.A. desde 01/09/2017) (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos dos respectivos Termos de Securitização
dos Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 5ª, 6ª, 8ª, 29ª, 30ª e 31ª Séries (“Termos de
Securitização” e “Emissões”, respectivamente) a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de
CRI, a realizar-se no dia 05 de setembro de 2019, às 11 horas, na Rua Tabapuã, 1123 – 21º andar, conjunto 2015, Itaim
Bibi – São Paulo – SP, para deliberarem sobre: (i) a autorização para promover a alteração das Contas Arrecadadoras
conforme previstas nos Termos de Securitização, de modo que os recursos oriundos da cessão ﬁduciária de direitos
creditórios sejam arrecadados diretamente em conta de titularidade da Securitizadora; (ii) a autorização para que a
Devedora altere os dados da Conta da Financiada, prevista nos respectivos Instrumentos Particulares de Contrato de
Financiamento Imobiliário das Emissões, conforme carta enviada pela Ginco Urbanismo Ltda. datada de 26 de julho de
2019; e (iii) a autorização à Securitizadora para, em conjunto com o Agente Fiduciário, realizar todos os atos e celebrar
todos e quaisquer documentos que se façam necessário para implementar o deliberado acima, incluindo, mas não se
limitando, a celebração dos aditamentos pertinentes. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia
por procuração, emitida por instrumento público ou particular, há no máximo 12 meses, acompanhada de cópia de
documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos
poderes. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma ou abono bancário do signatário.
Para que a veriﬁcação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma eﬁcaz, solicitamos que os instrumentos
de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.
com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em
suas sedes, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia, devendo
apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos
documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 15 de agosto de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1024968-36.2017.8.26.0114 O Dr. Gabriel Baldi de Carvalho,
Juiz de Direito 10ª Vara Cível - Foro da Comarca de Campinas – SP. Faz Saber á MARCIO DE ALMEIDA
NEVES CPF nº 115.454.846-51, que VILLABELLAEMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAlhe ajuizou
uma ação Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança (Locação de Imóvel) para cobrança de
R$ 51.908,40 ref. á locação do imóvel situado na Rua Alvaro Bosco nº 157, Apartamento 61, Bloco B, Condomínio
Residencial Spazio Della Felicitá, Bairro Loteamento Residencial Villa Bella, na cidade de Campinas, Estado
de São Paulo, descrito na petição inicial o qual foram vencidos os alugueres e não pagos, e não localizado
o réu deferiu-se a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a
ação sob pena de aceitar os fatos alegados pelo autor na petição inicial, “ nos termos do artigo 257 do NCPC”.
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.
J -17 e 20/08
1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível – SP. Citação - Prazo 20 dias. Processo
nº 1126493-40.2016.8.26.0100 O Doutor Tiago Henriques Papaterra Limongi MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível, da Comarca de de SÃO PAULO, do Estado de
São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DSL COMÉRCIO VAREJISTA S/A., inscrita no CNPJ/MF
nº 13.204.572/0005-68, que GIALLA CONFECÇÕES EIRELLI ME -, empresa de direito privado, inscrita no
CNPJ sob nº 21.534.913/0001-68, ajuizou uma ação de FALÊNCIA, PROCESSO 1126493-40.2016.8.26.0100,
para a cobrança da quantia de R$ R$ 96.119,58 (noventa e seis mil cento e dezenove reais e cinquenta e oito
centavos), representada por títulos vencidos, não pagos e protestados. Estando o Requerido em lugar ignorado,
foi deferida a citação por edital para que, no prazo de dez dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito
ou apresente contestação, nos termos do parágrafo único do artigo 98 da Lei 11.101/05, sob pena de não o
fazendo ser decretada sua falência, prosseguindo-se aceitos os fatos. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei, São Paulo, 25 de Março de 2019.
J -17 e 20/08

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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31ª Vara Cível - Foro Central Cível – SP. Edit al de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 010118643.2012.8.26.0100 O Doutor CESAR AUGUSTO VIEIRAMACEDO MM. Juíz de Direito da 31ª Vara Cível
- Foro Central Cível - SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Manosplast Indústria e Comércio de Plasticos
Ltda, que lhe foi proposta uma ação: Procedimento Comum Cível (Duplicata) por parte de Himafe Industria
e Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda. Estando 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 (quinze)
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial , nos termos do artigo 257 NCPC
, Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, SP, aos 12 de Março de 2.019.
J -17 e 20/08
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EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU
SURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR63H
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ISEC SECURITIZADORA S.A.

(SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A A PARTIR DE 01/09/2017).
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 30ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA
S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A A PARTIR DE 01/09/2017). Ficam convocados os
Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 30ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“CRI” e
“Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.2, do Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de
Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30º e 31ª Série (“Termo de Securitização”) a reunirem-se em 1ª convocação para
Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 05 de setembro de 2019, às 09:30 h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, conjunto
215, Itaim Bibi, Itaim Bibi – São Paulo – SP, para deliberar, nos termos da carta enviada pela Ginco Urbanismo Ltda. (“Devedora”)
em 26 de julho de 2019, sobre: (i) Medidas a serem tomadas em razão da expiração do prazo concedido na Assembleia Geral dos
Titulares de CRI realizada em 08 de abril de 2019, para que a Devedora sanasse o inadimplemento junto ao Banco Santander S.A.
em montante superior à R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), de modo a não incidir em hipótese de vencimento antecipado dos
CRI, conforme cláusula 6.1 alínea “(h)” do Instrumento Particular de Contrato de Financiamento Imobiliário (“Contrato de
Financiamento”), bem como pela concessão de prazo adicional de 180 (cento e oitenta dias), contados da data da realização da
assembleia, para que a Devedora sane o referido descumprimento; (ii) Medidas a serem tomadas em razão do descumprimento pela
Devedora (i) da Razão de Garantia de Direitos Creditórios (conforme deﬁnido no Termo de Securitização); (ii) da Razão de Direitos
Creditórios (conforme deﬁnido no Termo de Securitização); e (ii) do Fundo de Liquidez (conforme deﬁnido no Termo de Securitização),
bem como pela concessão de prazo adicional de 90 (noventa) dias, contados da data da realização da assembleia, para os
respectivos reenquadramentos; (iii) A dispensa de atendimento ao valor mínimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a
realização das amortizações extraordinárias (obrigatória ou facultativa) dos CRI, conforme previsto na cláusula 6.3 do Termo de
Securitização; (iv) Aprovar a inclusão de remuneração adicional devida à Securitizadora: (1) no valor de R$ 750,00 (setecentos e
cinquenta reais) por homem-hora de trabalho dedicado à participação em Assembleias Gerais e a consequente implementação das
decisões nelas tomadas, e (2) no valor de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) por veriﬁcação, em caso de veriﬁcação
de covenants, caso aplicável; e (v) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e
celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens (i) à (iv) acima. A
Securitizadora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é
de 50% (cinquenta por cento) mais um do valor total dos CRI em circulação e em segunda convocação é com qualquer número de
presentes, sendo que o quórum de deliberação é de maioria absoluta (50% mais um) dos CRI em circulação. Os titulares dos CRI
poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia
de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes,
inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem
ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma ou abono bancário do signatário. Para que a veriﬁcação de quórum seja feita com
certa celeridade e de forma eﬁcaz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida
assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente
Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br ou (ii) enviados diretamente à
Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização
da assembleia, devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade,
bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 15 de agosto de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

 9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63  2ItFLR &tYHO (GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q 
$'UD/XFLDQD%LDJLR/DTXLPLD-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]
6DEHU D - +HH .LP  &RQIHFo}HV  0( &13-   TXH 6XO $PpULFD &RPSDQKLD GH 6HJXUR 6D~GH OKH
DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MXQKR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR &RQWUDWR GH
6HJXUR6D~GHQDPRGDOLGDGH30(3HTXHQDH0pGLD(PSUHVD$SyOLFHQ(VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGR
H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED
KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R
GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD
IHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUD
GHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWR
DRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,  6DQWR $PDUR (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $1'(5621 &257(= 0(1'(6
QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D 5DIDHO /LPD GH 4XHLUR] &3)   TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKH
DMXL]RX DomR 0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  MXOKR GH   GHFRUUHQWH GRV &RQWUDWRV GH
$EHUWXUDGH&UpGLWR)OH[%UDGHVFR3)QVH(VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGD
D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR ILFDQGR LVHQWR GH FXVWDV
SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR GpELWR DUWLJR  GR 1&3&  RX
RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD
QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9
GR1&3&6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,  6DQWR $PDUR (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $1'(5621 &257(= 0(1'(6
QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 DR 3LUDLED 'LVWULEXLGRUD GH 3HVFDGRV /WGD &13-   TXH
/DQFKRQHWH 0LO 0LOKDV /WGD 0( DMXL]RX DomR GH &RQVLJQDomR HP 3DJDPHQWR REMHWLYDQGR R GHSyVLWR GD TXDQWLD GH
5  GHFODUDQGR H[WLQWD D REULJDomR RULXQGD GR WtWXOR SURWHVWDGR HP  MXQWR DR  WDEHOLmR GH
SURWHVWR GH OHWUDV H WLWXOR GD FLGDGH GH 6mR 3DXOR63 UHODWLYD D XPD GXSOLFDWD PHUFDQWLO HPLWLGD HP  H
FRP YHQFLPHQWR SDUD  QR YDORU GH 5  (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D
FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD FRQWHVWH R IHLWR RX OHYDQWH D TXDQWLD GHSRVLWDGD
VRE SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR
FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9 GR 1&3& 6HUi R SUHVHQWH
HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR
DRVGHMXOKRGHH

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos daAção de Usucapião, PROCESSO Nº
0053043-23.2012.8.26.0100 (USUC 1340) 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) Olegario José de Oliveira, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Helena
Reis e Tatiana Maria Pessoa da Silva ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio
sobre o imóvel localizado na Rua Paschoal Bettoni, nº 13 Vila Fidelis Ribeiro Distrito de São Miguel Paulista
- São Paulo SP, com área de 250,49 m², contribuinte nº 110.227.0024-2, 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.
J -17 e 20/08

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D '$1,6$'(2/,9(,5$0217(0$/9(==,QDIRUPDGD/HL
HWF)D]6DEHUD(PHUVRQ6WDII(YDQJHOLVWD &3) TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHDMXL]RXDomRGH([HFXomR
REMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 IHYHUHLURGH UHSUHVHQWDGDSHOD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR$TXLVLomR%HQVHRX
6HUYLoRV&'&3)Q(VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRV
GLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXH
RXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRV
SRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH
XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRU
HVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDJRVWRGHH

Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1077500-68.2013.8.26.0100 A Dr. Tatiana Federighi Saba,
Juíza de Direito da 6ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP, Faz Saber a CARINASILVABARBOSA, CPF nº
254168998-59, que CLÁUDIAALICE VICENTE DE CARVALHO, lhe ajuizou ação de Execução de Título
Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 6.596,48 (seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e
oito centavos) representada por alugueis vencidos em não pagos , Estando a executada em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que
a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que
o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um
por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio,
será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado.
São Paulo-SP, 10/08/2018.
J -17 e 20/08

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO96mR0LJXHO3DXOLVWD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 3$8/2'(7$5662'$6,/9$
3,172 QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  &0 ,167$/$d2(6 /7'$ 0( &13-  TXH OKH
IRL SURSRVWD XPD DomR GH ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO SRU SDUWH GH ,WD~ 8QLEDQFR 6$ REMHWLYDQGR D FREUDQoD
GD GtYLGD QR YDORU GH 5  PrV   GHFRUUHQWH GR FRQWUDWR GH ILQDQFLDPHQWR Q  GDWDGR
GH  (QFRQWUDQGRVH R H[HFXWDGR HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU
(',7$/SDUDTXHHP WUrV GLDVSDJXHDGtYLGDDWXDOL]DGDDFUHVFLGDGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV1RSUD]RSDUD
HPEDUJRV GH  TXLQ]H  GLDV UHFRQKHFHQGR R FUpGLWR GR H[HTXHQWH H FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU
GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV GH DGYRJDGR R H[HFXWDGR SRGHUi UHTXHUHU DXWRUL]DomR SDUD SDJDU R
UHVWDQWHGRGpELWRHP VHLV SDUFHODVPHQVDLVHDWXDOL]DGDV2VSUD]RVIOXLUmRDSyVRGHFXUVRGRHGLWDOWXGRVRE
SHQD GH SHQKRUD SDUD D VDWLVIDomR GD GtYLGD 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD
OHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1057913-21.2017.8.26.0100 Classe:Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários Exequente: Banco Indusval S.A. Executado: Domigos Pereira de Ávila
Júnior O Dr. VALDIR DA SILVAQUEIROZ JUNIOR, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível - Foro Central Cível SP.
Faz saber: á HENRIQUE PEREIRADE ÁVILA, CPF/MF n.º 198.417.101-10, que BANCO INDUSVAL S/A
, lhe ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial e estando o executado em lugar incerto e não sabido,
foi deferida a citação e intimação por edital para no prazo de 24 horas, a fluir após o prazo supra, pague o débito
(atualizado) sob pena de ser convertido em penhora o arresto procedido no processo sobre o seguinte imóvel
de Matrícula 5.595, do 2º Registro de Imóveis da Comarca de Mara Rosa, Estado de Goiás) e a penhora dos
imóveis de propriedade de DOMINGOS PEREIRA ÁVILA JÚNIOR e MÔNICA GIBRAIL KANJO ÁVILA
(objeto das Matrículas nº.8.586 e 6.213, registrados no 2º Registro de imóveis da Comarca de Mara Rosa,
do Estado de Goiás,passando a fluir, o prazo de 15 dias para embargos à execução. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 31.07.2019.
J -17 e 20/08

)RURV 5HJLRQDLV , 6DQWDQD 9DUDV &tYHLV (',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1 
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR
'U D  '$1,(/$ &/$8',$ +(55(5$ ;,0(1(6 QD IRUPD GD /HL HWF )D] 6DEHU D 5RVHQL $SDUHFLGD 7RUUHV &3)
  H 9LFWRU 7RUUHV 0RUHQR &3)   TXH 6RFLHGDGH %HQHILFHQWH 6mR &DPLOR HQWLGDGH
PDQWHQHGRUDGR+RVSLWDO6mR&DPLOR3RPSpLDOKHVDMXL]RXDomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR&RPXPREMHWLYDQGR
D TXDQWLD GH 5  QRYHPEUR GH   GHFRUUHQWH GRV 5HFLERV 3URYLVyULRV QV   
     H  RULXQGRV GD SUHVWDomR GH DWHQGLPHQWR PpGLFR KRVSLWDODU
(VWDQGR RV UHTXHULGRV HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV
VXSUDRIHUHoDPFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV1mRVHQGRFRQWHVWDGD
DDomRRVUHTXHULGRVVHUmRFRQVLGHUDGRVUHYpLVFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDO
SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  7RP$OH[DQGUH %UDQGmR QD IRUPD GD /HL HWF
)$=6$%(5D)(/,3($8*86726,/9$'(-(686&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomR
GH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH)XQGRGH5HFXSHUDomRGH$WLYRV)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP'LUHLWRV&UHGLWyULRV
1mR 3DGURQL]DGRV REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  VHWHPEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH
&UpGLWR %DQFiULR $EHUWXUD GH &UpGLWR HP &RQWD &RUUHQWH GH 'HSyVLWR &DL[D 5HVHUYD  3Up  $  QD FRQWD FRQWUDWXDO
Q  DJrQFLD  (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU
GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP
 GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR
LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV
DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD
DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR
DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6  H     

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos daAção de Usucapião, PROCESSO Nº
1100611-13.2015.8.26.0100 (USUC 1252) ADoutora 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) Thomaz Schetini, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Rebeka Back,
Clara Back Waisbich, Manfred Back e Benjamin Back, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração
de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Senador Casemiro da Rocha, nº 842 Mirandópolis, 21º
Subdistrito Saúde - São Paulo SP, com área de 138,39 m², contribuinte nº 045.286.0023-4, 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.
J -17 e 20/08
@

EDITAL DE CITAÇÃO Processo nº: 1034534-56.2014.8.26.0100 Classe – Assunto: Usucapião -Aquisição
Requerente: Adam Blau EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 1034534-56.2014.8.26.0100 (USUC 474) 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) Bernard Klein, Eva Joana Klein, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Adam Blau e Valdiceia de Souza Blau ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente no apartamento nº 3-4, no 3º andar
do Bloco “B” do Condomínio Edifício Parques das Hortências, situado na Avenida Angélica, nº 1106, no 11º
Subdistrito Santa Cecília, São Paulo SP, com área construída de 134,00 m², incluída a área útil de 87,00 m²,
correspondendo-lhe no terreno e demais coisas de uso e propriedade comuns, a fração ideal de 0,429
centésimos milésimos, contribuinte nº 020.095.0345-7, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 06 de agosto de 2019
J -17 e 20/08
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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 Leiloeiro Oficial 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 ficam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos fiscais 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 notificações pessoais e
dos respectivos patronos.

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) RODRIGUES & MORAES RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA (CNPJ 09.401.925/0001-19), REPRESENTANTE LEGAL. NILTON JOSÉ RODRIGUES (CPF 983.848.568-34), DAIANE MORAES RODRIGUES
(CPF 304.212.638-22), os terceiros interessados CRISTIAN JOSÉ COSTA LOPES e ALINE VIEIRA RODDRIGUES LOPES, e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito – Proc. 1000928-78.2015.8.26.0269 – Ajuizada por DIA
BRASIL SOCIEDADE LIMITADA (CNPJ 03.476.811/0001-51). O Dr. Aparecido Cesar Machado, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga/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 26/08/2019 às
14:00h, e com término no dia 28/08/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 28/08/2019 às 14:01h, e com término no dia 17/09/2019 às 14:00h,, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem
será entregue 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) da matricual abaixo descrita: Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga, sob nº 45.673. AVALIAÇÃO: R$ 65.307,21 (Sessenta
e cinco mil, trezentos e sete reais e vinte e um centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em setembro/2018.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação dos executados MARTA FLORIO – (CPF 105.017.948-29), e demais interessados, expedido nos autos da ação Procedimento Sumário, em fase de Execução – Proc. nº 0022357-42.2012.8.26.0005 – Ajuizada por VAGNER
LEAL DOS REIS (CPF 088.765.208-56). A Dra. Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Fórum Regional de São Miguel Paulista /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 26/08/2019 às 14:00h, e com término no dia 28/08/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da
avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 28/08/2019 às 14:01h, e com término no dia 17/09/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação
atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matriculado sob o nº 152.374 do 12º CRI de São Paulo. AVALIAÇÃO: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), atualizado até outubro/2013, e que será atualizado até a data do eletivo
leilão, conforme tabela prática do TJSP.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) embagado (a)(s) MARIA LUCIA ZUNIGA AVALLONE e s/marido GILTO ANTONIO AVALLONE, e do credor hipotecário NACIONAL LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL e demais interessados, expedido nos autos da
ação de Carta Precatória – Proc. 0012530-27.2017.8.26.0071 – Ajuizada por MARIA DA GLORIA LIMA DOS REIS CRUZ (CPF 797.554.708-59) e s/marido MARIO DOUGLAS BARBOSA ANDRÉ CRUZ (CPF 015.049.308-86) A Dra. Rossana Teresa Curioni Mergulhão, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível
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, 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 26/08/2019 às 14:00h, e com término no dia 28/08/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já
designado para a 2ª Praça com início no dia 28/08/2019 às 14:01h, e com término no dia 17/09/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue 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) da matricula abaixo descrita: Matrícula 34.952 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru/SP: AVALIAÇÃO: R$ 1.372.500,00 (Um milhão, trezentos e setenta e dois mil e quinhentos reais) em agosto de 2017, que será atualizado até a data do leilão.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico dos DIREITOS de bem imóvel e para intimação do executado WYLLYAMS DOS REIS SALES (CPF nº 129.105.238-02), e demais interessados, expedido nos autos da Execução de Sentença, processo nº. 0002748-58.2016.8.26.0191, ajuizada por LUCILENE
APARECIDA SALVIANO (CPF nº 260.643.468-41). O Dr. João Walter Cotrim Machado, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Ferraz de Vasconcelos/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 26/08/2019 às 14:00h, e com término no dia 28/08/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 28/08/2019 às 14:01h, e com término no dia
17/09/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue 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) da matricula abaixo descrita. AVALIAÇÃO: R$ 200.000,00
(Duzentos mil reais) em dezembro de 2018, que será atualizado até a data do leilão.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) COOPERNORTE COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLETIVOS DO MUNICIPIO, (CNPJ 68.331.891/0001-00) JOSE CARLOS CAMILO DAS NEVES (CPF 526.076.408-06 E RG 8.572.518-3SSP/SP), JOSE
MARQUES RAMOS JUNIOR, (CPF 251.906.408/09) bem como os herdeiros HUMBERTO GUIDA RAMOS(CPF 526.076.408-06 E RG 25.525.566-4 SSP/SP) LEONARDO GUIDA RAMOS RG (29.599.595-6 SSP/SP) PAULA GUDA RAMOS (29.599.601-8SSP/SP) CAROLINA GUIDA RAMOS (RG
27.759.429-7 E CPF 267.179.338-36) demais interessados, expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Proc. 0033292-62.2003.8.26.0004 (004.03.033292-7) – Ajuizada por COMERCIAL CORDEIRO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA (CNPJ 68.331.891/000100). 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 26/08/2019 às 14:00h, e com término no dia
28/08/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 28/08/2019 às 14:01h, e com término no dia 17/09/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que eventuais lances que forem acima de
70% e abaixo de 90% serão analisados pelo juízo para eventual deferimento ou não. RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Matricula nº 109.104 do 15º CRI da Capital-SP: AVALIAÇÃO: R$ R$ 687.927,41 (seiscentos e oitenta e sete mil e novecentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos) julho/2019 fls. 312
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação do executado MARCELO DO NASCIMENTO DA SILVA, e demais interessados, expedido nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de extinção de Condomínio, processo nº. 0008718-03.2016.8.26.0009, ajuizada
por ESPÓLIO DE SIMONE DO NASCIMENTO DA SILVA inscrita no CPF nº 154.003.468-20. O Dr. Otávio Augusto de Oliveira Franco, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do foro Regional da Vila Prudente/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 26/08/2019 às 14:00h, e com término no dia 28/08/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 28/08/2019 às
14:01h, e com término no dia 17/09/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 65% (sessenta e cinco por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009)
da matricula abaixo descrita. Objeto de matricula nº 7.205 do 6º CRI de São Paulo. AVALIAÇÃO: R$ 505.771,50 (Quinhentos e cinco mil setecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) atualizados até maio de 2019, conforme tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de parte ideal de bem imóvel e para intimação da executada JULIANA DOS SANTOS GOES (CPF nº 298.216.438-84), bem como seu marido coproprietário RICARDO GUEDES VIEIRA (RG nº 29.917.496/SP) expedido nos autos do Cumprimento
de Sentença, Processo nº. 0002214-87.2018.8.26.0048, ajuizada por IRESOLVE COMPANHIA SEGURATIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A (CNPJ º 06.912.785/0001-55). O Dr. Rogério A. Correia Dias, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Atibaia/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 26/08/2019 às 14:00h, e com término no dia 28/08/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da
avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 28/08/2019 às 14:01h, e com término no dia 17/09/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação
atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Objeto de Matricula nº 76.630 do Registro de Imóveis de Atibaia. AVALIAÇÃO EQUIVALENTE A PARTE IDEAL: R$ 315.411,50 (trezentos e quinze mil quatrocentos e onze reais e cinquenta
centavos), atualizado pela Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até Junho de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de parte ideal de bem móvel e para intimação do executado MAURICIO GONÇALVES DE ANDRADE ME (CNPJ nº 52.862.232/0001-52), MAURICIO GOLÇALVES DE ANDRADE (CPF nº 021.679.358-03) expedido nos autos
da Ação de Execução, Processo nº. 1000232-36.2019.8.26.0549, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A (CNPJ º 60.746.948/0001-12). O Dr. ALEXANDRE CESAR RIBEIRO, Vara Única Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa do 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 no 1º Leilão com início no dia 26/08/2019 às 14:00h, e com término no dia 28/08/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor
igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 28/08/2019 às 14:01h, e com término no dia 17/09/2019 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 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) dos bens abaixo descritos. LOTE 1: Uma Motoniveladora, de marca Fiatallis modelo FG85, de cor amarela, ano 1993, estado de conservação regular e
não está funcionando, está no conserto. AVALIAÇÃO: R$ 70.000,00 (setenta mil reais), avaliado em abril de 2019. LOTE 2: Um caminhão, de marca Ford F 22000, de cor branca, basculante, ano 1990, placa GXI 8150, bom estado de conservação e funcionamento. AVALIAÇÃO: R$
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), avaliado em abril de 2019.
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 Execução, 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 26/08/2019 às 14:00h, e com término no dia 28/08/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no
dia 28/08/2019 às 14:01h, e com término no dia 17/09/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada conforme determinação de fls. 737
(Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Objeto de Matricula nº 99.223 – 13º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 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.

IPORANGA NEGÓCIOS S.A.

CNPJ nº 62.618.145/0001-08
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGOE
José Eduardo P. dos Santos, convoca os acionistas para a realização
da Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária. Local: Avenida Jurema, 147, Apartamento 183, Indianópolis, 04079-000, SP/SP.
Data: 24/08/19, às10h. Ordem do Dia: (i) aprovação das contas
dos exercícios 2016-2017-2018; (ii) apresentação da situação
econômica e financeira adversa da cia, atualizada em 31/12/18;
(iii) alteração de endereço da sede; (iv) análise e ratificação da
assinatura do compromisso particular de compra e venda de
imóvel rural; (v) análise e ratificação da assinatura do contrato
de mútuo; (vi) reeleição da diretoria; (vii) reformulação do Estatuto Social (viii) outros assuntos de interesse social.
CENTRO MÉDICO JABAQUARA S.A.
CNPJ/MF Nº 67.781.427/0001-45
NIRE Nº 35.300.525.701
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas do Centro Médico Jabaquara S.A. (“Companhia”) convocados
para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 27 de agosto
de 2019, às 11 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São
Paulo, na Rua das Perobas, nº 266, Jabaquara,
CEP 04.321-120, para deliberar sobre: (i) a homologação da proposta da Diretoria referente
ao grupamento da totalidade das ações de
emissão da Companhia, nos termos e condições aprovados na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de julho de 2017; (ii) a
aquisição pela Companhia das ações que estejam sob mesma titularidade e que sejam em
Q~PHUR LQVX¿FLHQWH SDUD DSyV R UHIHULGR JUXpamento, comporem uma nova ação, na forma
da Lei nº 6.404/76; (iii) a consequente alteração
do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia,
bem como sua consolidação; (iv) autorizar os
diretores da Companhia a praticarem todos os
DWRVTXHVH¿]HUHPQHFHVViULRVjIRUPDOL]DomR
das matérias ora deliberadas; e (v) outros assuntos de interesse social. Informações Gerais:
Encontram-se à disposição dos senhores acioQLVWDV QD VHGH VRFLDO GD &RPSDQKLD FySLDV
dos documentos referentes à ordem do dia. O
acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de um ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado. São Paulo, 17
de agosto de 2019. Diretoria.

Jornal
O DIA
SP
Ligue:
3258-1822
3258-0273
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00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )yUXP &HQWUDO &tYHO GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D 
3DWUtFLD 0DUWLQV &RQFHLomR QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D 1,&$125 '( &$0326 &3)
 TXH SRU HVWH -Xt]R WUDPLWD XPD DomR GH &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD PRYLGD SRU
&$,;$%(1(),&(17('26)81&,21$5,26'2%$1&2'2(67$'2'(6®23$8/2&$%(63
(QFRQWUDQGRVHR UpXHP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGRQRVWHUPRV GR DUWLJR   ,9 GR &3& IRL
GHWHUPLQDGD DVXD ,17,0$d2 SRU (',7$/ SDUD TXH QR SUD]R GH GLDV ~WHLV TXH IOXLUi DSyV R
GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH D TXDQWLD FHUWD DSRQWDGD GH 5  GHYLGDPHQWH
DWXDOL]DGDVRESHQDGHPXOWDGHVREUHRYDORUGRGpELWRHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH DUWLJR
 H SDUiJUDIRV GR &3&  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR DUWLJR   GR
&yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO  )LFD FLHQWH DLQGD TXH QRV WHUPRV GR DUWLJR  GR&3& WUDQVFRUULGR R
SHUtRGR DFLPD LQGLFDGR VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  GLDV ~WHLV SDUD TXH R
H[HFXWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHQRYDLQWLPDomRRXFHUWLILFDomRQRVDXWRVDSUHVHQWHQRVSUySULRV
DXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$
0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXQKRGH

TJSP - COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL I - SANTANA - 5ª VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PRAZO DE 20 DIAS
Processo Digital nº: 0019818-42.2017.8.26.0001. Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Contratos Bancários. Exequente: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. Executado: Vicente Gomes de Alencar Me e outro. A MMa. Juíza de Direito da 5ª
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Juliana Crespo Dias, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VICENTE GOMES DE ALENCAR ME, CNPJ
09.166.239/0001-00, e GLAUCIA MARIA PEREIRA LEONE, CPF 148.861.138-69, que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por BANCO DO BRASIL S/A., CNPJ 00.000.000/0001-00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague a quantia de r$508.106,97, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 03 de junho de 2019.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.

Processo 0010439-13.2013.8.26.0100. Este juízo FAZ SABER a Cleanpav Solucões em
Pavimentação Asfaltica Eireli Ltda, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi
movida Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com pedido de Perdas
e Danos movida por Construtora Augusto Velloso S/A, alegando em síntese: a ré
descumpriu contrato celebrado entre as partes e cobra valores por serviços não prestados,
cujos títulos foram protestados. 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, para que
apresente defesa. No silêncio, 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.
O presente edital tem o prazo de 20 dias.
B 16 e 17/08
Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1012456-16.2015.8.26.0009. O Dr. Otávio Augusto
de Oliveira Franco, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional IX – Vila Prudente,
na forma da Lei. Faz Saber a Druckprint Gráfica e Editora Ltda, CNPJ 01.650.158/000170, na pessoa de seu representante legal e a João Carlos Carregosa Rizzo Correia, CPF
326.020.348-60, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial,
tendo como corréu João Carlos Rizzo Correia, para cobrança de R$ 101.901,29
(01.05.2019), referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário (nº 7.933.804).
Estando os executados em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em
03 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o quantum reclamado, acrescido de juros
e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do
débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba
honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra,
para que ofereçam embargos, facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo o
crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas
e honorários, requererem o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso
de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei.
B 16 e 17/08
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Revita Engenharia S.A. - CNPJ nº 08.623.970/0001-55 - NIRE 35.300.338.952
12345
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 26.07.2019
12345
Data, hora, local: 26.07.2019, 14hs, na sede, Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala 1, São Paulo/SP. Presenças: Totalidade
12345
do capital social. Mesa: Presidente: Carlos Alberto Nunes Bezerra, Secretária: Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos.
12345
Deliberação aprovadas: Proceder à contratação da operação financeira perante o Banco ABC Brasil S.A, no valor de R$ 20.000.000,00
12345
e prazo de 06 meses, podendo ser renovada ou prorrogada, sempre que necessário e ainda que com condições diferentes das
12345
inicialmente contratadas. Nada mais. São Paulo, 26.07.2019. Acionistas: Solví Participações S.A. e Servy Participações S.A..
12345
JUCESP 425.216/19-6 em 07.08.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
12345
12345
12345
REC 2016 EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES X S.A.
12345
CNPJ/MF n° 26.239.893/0001-16 - NIRE nº 35.3.0049693-1
12345
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 14 de Agosto de 2019
12345
Data, Hora e Local: Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2019, às 9h00min, na sede social da Companhia, localizada
12345
na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 7º andar, parte, Itaim Bibi, CEP
12345
04543-000. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de
12345
Presença de Acionistas. Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas,
conforme disposto no parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Mesa: Presidente: Jorge Carlos Nuñez; Secretário:
12345
Angel David Ariaz. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) prestação de contas dos administradores, exame,
12345
FKUEWUUºQGXQVCÁºQFCUFGOQPUVTCÁÐGUſPCPEGKTCUTGNCVKXCUCQGZGTEÈEKQUQEKCNGPEGTTCFQGOFGFG\GODTQFGG
12345
(ii) FGNKDGTCÁºQUQDTGCFGUVKPCÁºQFQNWETQNÈSWKFQFQGZGTEÈEKQ Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) a redução do
12345
ECRKVCNUQEKCNFC%QORCPJKCRCTC C CDUQTÁºQFQUCNFQFQURTGLWÈ\QUCEWOWNCFQUG D GOCVQEQPVÈPWQCTGFWÁºQFG
12345
capital social por ter sido julgado excessivo com a consequente restituição aos acionistas em moeda corrente nacional; (ii)
12345
sujeita à aprovação da redução do capital social da Companhia, a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia; e (iii) a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as medidas necessárias à efetivação das
12345
matérias ora deliberadas. Deliberações: Os acionistas presentes deliberaram por unanimidade de votos: Em Assembleia
12345
Geral Ordinária: (i) Aprovar o balanço patrimonial GFGOCKUFGOQPUVTCÁÐGUſPCPEGKTCUTGNCVKXQUCQGZGTEÈEKQUQEKCNGPEGTTC12345
FQGOFGFG\GODTQFGSWGUGIWGOCPGZQU´RTGUGPVGCVC%QPUKIPCTSWGſECFKURGPUCFCCRWDNKECÁºQFQDCNCPÁQ
12345
patrimonial da Companhia, nos termos da Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019. Registrar que a presença de representante
12345
FQU #WFKVQTGU +PFGRGPFGPVGU HQK FKURGPUCFC RGNQU CEKQPKUVCU RTGUGPVGU DGO EQOQ ſEC UCPCFC C HCNVC FG RWDNKECÁºQ FG
12345
anúncios ou eventual inobservância dos prazos, conforme parágrafo 4º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76. (ii) Consignar que,
GOTC\ºQFCPºQCRWTCÁºQFGNWETQNÈSWKFQPQGZGTEÈEKQUQEKCNGPEGTTCFQGOFGFG\GODTQFGPºQJCXGT¶FKUVTKDWKÁºQ
12345
de dividendos aos acionistas da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovar a redução do capital social
12345
da Companhia, nos termo do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, de R$4.230.100,00 (quatro milhões, duzentos e trinta mil e cem
12345
reais), para R$ 231.221,48 (duzentos e trinta e um mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), dividido em
12345
231.221 (duzentas e trinta e uma mil e cento e vinte e uma) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, uma redução,
12345
portanto, de R$3.998.878,52 (três milhões, novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e
12345
dois centavos), mediante o cancelamento de 3.998.878 (três milhões, novecentas e noventa e oito mil, oitocentas e setenta
GQKVQ CÁÐGUQTFKP¶TKCUVQFCUPQOKPCVKXCUGUGOXCNQTPQOKPCNQSWCNUGT¶GHGVWCFQRCTC C CDUQTÁºQFQURTGLWÈ\QUCEW12345
mulados no montante total de R$1.398.878,52 (um milhão, trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e
12345
cinquenta e dois centavos); e (b) a restituição do valor R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) remanescentes
12345
da redução do capital social da Companhia aos acionistas. Autorizar que o valor correspondente à restituição do capital seja
12345
efetuado em moeda corrente nacional aos acionistas. Consignar que o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no
12345
RTGUGPVGGZGTEÈEKQPºQJCXGPFQRQTVCPVQRCTGEGTSWCPVQ´TGFWÁºQFGNKDGTCFCPQUVGTOQUFQ#TVKIQFC.GKP
12345
(ii) Em virtude da redução de capital social ora deliberado, os acionistas decidem alterar o artigo 5º do Estatuto Social, que
passará a vigorar da seguinte maneira: “Artigo 5º – O capital social é de R$ 231.221,48 (duzentos e trinta e um mil, duzentos
12345
e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), dividido em 231.221 (duzentas e trinta e uma mil e duzentas e vinte e uma)
12345
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.” (iii) Autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas neces12345
sárias à efetivação das deliberações ora aprovadas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura
12345
da presente ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, Parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76 e depois de lida e aprovada,
12345
HQKRQTVQFQUQURTGUGPVGUCUUKPCFC#RTGUGPVGCVCÃEÎRKCſGNFCCVCNCXTCFCGONKXTQRTÎRTKQ5ºQ2CWNQFGCIQUVQFG
12345
2019. Mesa: Jorge Carlos Nuñez - Presidente, Angel David Ariaz - Secretário.
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
SÃO PAULO SP
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São Paulo, 17, 18 e 19 de agosto de 2019
APSEN FARMACEUTICA S/A - CNPJ/MF nº 62.462.015/0001-29

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Em respeito à decisão proferida no âmbito do Processo nº 1048409-20.2019.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Empresarial e
Conﬂitos de Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, ﬁcam os Acionistas da Companhia
convocados a se reunirem em AGE, no dia 27.08.2019, às 13:30hs em 1ª convocação e às 14:00hs em 2ª convocação, na sede
da Companhia, São Paulo/SP, na Rua La Paz, nº. 37, complemento 67, Santo Amaro, a ﬁm de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: (a) Nomeação, pelos acionistas minoritários, de conselheiro ﬁscal provisório, em cumprimento à ordem judicial
proferida no âmbito do Processo. São Paulo, 17.08.2019. Renato Spallicci – Diretor Presidente

ISEC SECURITIZADORA S.A

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 – NIRE 35300340949
Assembleia Geral de Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 24ª Série
da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. - Edital de Convocação
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) das 24ª Série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora
S.A (“Emissora” e “Emissão”), Oliveira Trust DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, estão
convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGCRI”), a ser realizada, em primeira
convocação, em 06 de setembro de 2019, às 10 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, Itaim Bibi, CEP 04533-004, Cidade
e Estado de São Paulo, a ﬁm de, nos termos da cláusula 16.10 do Termo Securitização de Créditos Imobiliários da 24ª Série
da 4ª Emissão (“Termo de Securitização”), deliberar e/ou discutir sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a decretação, ou não,
do vencimento antecipado da CCB de nº FP2012/18, emitida em 19 de dezembro de 2018, pela Porte Engenharia e
Urbanismo Ltda. (“CCB” e “Devedora”) no valor de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), e,
consequentemente dos CRI, em razão do descumprimento, por parte da Devedora e/ou Avalistas, das obrigações não
pecuniárias prevista na cláusula 9, item “xiii” da CCB, bem como, do descumprimento da Razão de Garantia da Cessão
Fiduciária na ordem de 120% (cento e vinte por cento), nos termos da cláusula 9, item “v” da CCB; (ii) Alteração da
periodicidade da veriﬁcação das Razões de Garantia, passando a ser considerado o coeﬁciente da divisão entre a média
móvel mensal dos últimos dois meses, de modo que o Servicer, continuará enviando mensalmente a Emissora, no último
dia do mês (“Data de apuração”), o relatório relativo ao fechamento do mês, contendo a relação dos contratos cedidos,
parcelas devidas no mês, a abertura dos valores pagos, incluindo principal, atualização monetária, e eventuais encargos
por atraso, bem como, data de vencimento e pagamento da respectiva parcela, além do envio do relatório com ﬂuxo
futuro de todos os contratos cedidos, conforme previsto na cláusula 8.4.1 do Termo de Securitização; (iii) Autorização para
que a Devedora pratique todos os atos e celebre todos os documentos, visando o desenvolvimento do Empreendimento
Airi, incluindo, mas não se limitando ao requerimento de regularização de terreno; requerimento de uniﬁcação de área;
memorial de incorporação e declarações previstas no artigo 32 da Lei 4591/64 e seguintes; minuta da convenção

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Prezados Senhores, A Imobiliária Bolsa Ltda., Administradora do Condomínio Edifício Garage
Bolsa, sito à Rua Miguel Carlos, nº 106, nesta Capital, em atendimento ao Síndico, Senhor Ricardo
Nardelli e, de acordo com a Lei 4.591/64, pelo seu Departamento de Condomínios, convocam V. Sªs.
para Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de Agosto de 2019, na Av. Senador
Queirós, nº 605, 27º andar no Ed. Bolsa de Cereais, às 15:00 hs, havendo número legal ou meia hora
após (15:30 horas), com qualquer número de condôminos presentes, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: 1. Leitura e aprovação da ata anterior; 2. Aprovação das contas do exercício do
período de 01.07.2018 a 31.07.2019; 3. Aprovação da previsão orçamentária para o exercício
2019/2020; 4. Assuntos gerais. Certos de seu imprescindível comparecimento apresentamos nossas
cordiais saudações. Imobiliária Bolsa Ltda. Observações: • Não sendo aconselhável o exame dos
documentos referentes ao item 2 no decorrer da assembleia, por exigüidade de tempo, os mesmos
encontram-se à disposição dos senhores condôminos, em nosso escritório comercial, até o dia
28.08.19. • Os proprietários poderão ser representados por terceiros, munidos de procuração, com
reconhecimento de assinatura em cartório, passada exclusivamente pelos proprietários efetivamente
reconhecidos por lei. • Os condôminos inadimplentes não terão direito a voto.

)25265(*,21$,6,7$48(5$9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,,,WDTXHUD632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomR
3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  $ 'UD 6XHOL -XDUH] $ORQVR -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD
&tYHO GR )RUR 5HJLRQDO GH ,WDTXHUD63 )D] 6DEHU D 7DWLDQD$JXLDU %UDQGmR GRV 6DQWRV &3)   TXH
&UX] $]XO GH 6mR 3DXOR OKH DMXL]RX DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5
 QRYHPEUR GH   GHFRUUHQWH GD 1RWD GH 6HUYLoR Q  FRUURERUDGD FRP D &RQWD GH 6HUYLoRV
0pGLFR+RVSLWDODUHV Q  (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO
SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV
RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D UHTXHULGD VHUi FRQVLGHUDGD UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR
FXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,  6DQWR $PDUR (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  &DUROLQD 3HUHLUD GH &DVWUR QD
IRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 0$5,$0$57,16:,77(5%UDVLOHLUR&3)TXH)XQGDomR*HW~OLR
9DUJDV OKH DMXL]RX DomR 0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH   GHFRUUHQWH GR
&RQWUDWR GH 3UHVWDomR GH 6HUYLoRV (GXFDFLRQDLV SDUD D UHDOL]DomR GR FXUVR GH SyVJUDGXDomR ODWX VHQVX  QtYHO
HVSHFLDOL]DomR GHQRPLQDGR 0%$ HP *HVWmR (VWUDWpJLFD H (FRQ{PLFD GH 3URMHWRV (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU
LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR ILFDQGR
LVHQWDGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJR
GR 1&3&  RX RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV
RVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGR
DUWLJR,9GR1&3&66HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGR
HSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,,-DEDTXDUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &ULVWLDQH9LHLUDQDIRUPDGD/HLHWF
)$= 6$%(5 D /$85(17,1$ *21d$/9(6 '$ 0277$ &3)   TXH )XQGDomR +HUPtQLR 2PHWWR OKH
DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  RXWXEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR 7HUPR GH
&RQILVVmR GH 'tYLGD (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH (',7$/ SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV
 GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP  TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP 
GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR
LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV
DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD
DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR
DRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $1721,2&$5/266$17252),/+2QDIRUPDGD/HLHWF
)D]6DEHUD/&5RGULJXHVGRV6DQWRV(PSUHLWHLUD &13- H/XL]&DUORV5RGULJXHVGRV6DQWRV &3)
 TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 MXOKRGH 
UHSUHVHQWDGDSHOD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULRQ(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUD
TXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGH
RXHPGLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomR
LQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomR
PRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQR
VLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRH
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
 2 'U +HOPHU $XJXVWR 7RTXHWRQ $PDUDO -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD
&DSLWDO63)D]6DEHUD&RQTXLVWD&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVGH3URWHomR,QGLYLGXDO(,5(/,(33 &13-
  TXH 'LYLVHJ ,QG~VWULD GH (TXLSDPHQWRV GH 6HJXUDQoD /WGD OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D
TXDQWLD GH 5  MDQHLUR GH   UHSUHVHQWDGD SHODV 'XSOLFDWDV QV 68+ 68+  H 68+
(VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXH
R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX
UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H
KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR
PRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RV
VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR
HSXEOLFDGRH
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
2'U$QGUp/XL]GD6LOYDGD&XQKD-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63
)D]6DEHUD(FRWUDGH&RPpUFLRH,PSRUWDomR/WGD(33 &13- &KHRQ+HH3DUN &3)
 H-DH0\XQJ6KLQ &3) TXHRPDQGDGRPRQLWyULRH[SHGLGRQRVDXWRVGDDomR0RQLWyULDDMXL]DGD
SRU %DQFR %UDGHVFR 6$ FRQYHUWHXVH HP PDQGDGR H[HFXWLYR FRQVWLWXLQGRVH WtWXOR H[HFXWLYR MXGLFLDO GD TXDQWLD GH 5
 MXOKR GH   (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP
 GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXHP R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH
KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFDP DV SDUWHV H[HFXWDGDV
DGYHUWLGDVGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH
TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWHP QRV SUySULRV DXWRV VXDV
LPSXJQDo}HV6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
(',7$/'(,17,0$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR&XPSULPHQWRGH6HQWHQoD&RQWUDWRV
%DQFiULRV([HTXHQWH,5(62/9(&RPSDQKLD6HFXULWL]DGRUDGH&UpGLWRV)LQDQFHLURV6$([HFXWDGR+$66$1$/,.+$/$)
(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )HUQDQGDGH&DUYDOKR4XHLUR]QDIRUPDGD/HL)$=6$%(5D R
+$66$1$/,.+$/$)%&3)TXHSHOD9DUD&tYHO)RUR5HJLRQDO,6DQWDQDWUDPLWRXRVDXWRVSHOR
3URFHGLPHQWR&RPXPGHFREUDQoDGHQRUDHPIDVHGHFXPSULPHQWRGHVHQWHQoDREMHWLYDQGRR
UHFHELPHQWRGH5DVHUDWXDOL]DGRDGDWDGRSDJDPHQWR(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRV
WHUPRVGRDUWLJR,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLV
TXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOSDJXHDTXDQWLDGHUHWURGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGDVRESHQDGHPXOWDGH
VREUHRYDORUGRGpELWRHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH DUWLJRHSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDFLHQWH
DLQGDTXHQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULR
LQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVSDUDTXHRH[HFXWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWH
QRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomRQRPHDQGRVH&XUDGRU(VSHFLDOHPFDVRGHVLOrQFLR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGR
HSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  0DUFLD 7HVVLWRUH QD IRUPD GD /HL HWF )$=
6$%(5 D R  7+$00< &+5,67,1$ %5,72 '( 0,5$1'$ ( 6,/9$ %UDVLOHLUR &3)  FRP HQGHUHoR j
&DVWUR$OYHV$SWR$FOLPDFDR&(36mR3DXOR63TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomR
GH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH%$1&2%5$'(6&26$OKHDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH
5  DJRVWR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR GH Q  (VWDQGR D
H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO GH &,7$d2 SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH
R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX
UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H
KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR
PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH
D TXDQWLD EORTXHDGD MXGLFLDOPHQWH GH 5  'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU
HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD
GDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORH

(',7$/ 3$5$ &21+(&,0(172 '( 7(5&(,526 (;3(','2 126 $8726 '( ,17(5',d®2 '( &$7$5,1$
,0*581'35,(725(48(5,'23250,*8(/35,(72352&(66212 $ 00
-XL] D GH'LUHLWRGD9DUDGD)DPtOLDH6XFHVV}HVGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 021,&$
*21=$*$$5121,QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5DRVTXHRSUHVHQWHHGLWDOYLUHPRXGHOHFRQKHFLPHQWRWLYHUHP
TXHSRUVHQWHQoDSURIHULGDHPIRLGHFUHWDGDD,17(5',d2GH&$7$5,1$,0*581'35,(72QRV
WHUPRV TXH VHJXHP ³ 3HOR H[SRVWR -8/*2 352&('(17( R SHGLGR SDUD '(&5(7$5 D LQWHUGLomR SDUFLDO GH
&DWDULQD,PJUXQG3ULHWRGHFODUDQGRDHPYLUWXGHGHSDGHFHUGH'HPrQFLD9DVFXODUGHLQtFLRDJXGRDSyVTXDGUR
GHH[WHQVRDFLGHQWHYDVFXODUGRWLSRLVTXrPLFRQDIRUPDGRDUWLJRLQFLVR,,,GR&yGLJR&LYLOLQFDSD]GHH[HUFHU
SHVVRDOPHQWHRVDWRVGDYLGDFLYLOUHODWLYRVDRVGLUHLWRVGHQDWXUH]DSDWULPRQLDOHQHJRFLDOTXDLVVHMDPHPSUHVWDU
WUDQVLJLUGDUTXLWDomRDOLHQDUKLSRWHFDUGHPDQGDURXVHUGHPDQGDGRHSUDWLFDUHPJHUDORVDWRVTXHQmRVHMDP
GHPHUDDGPLQLVWUDomR DUWLJRGDOHLQFFDUWLJRGR&yGLJR&LYLO &RPIXQGDPHQWRQRDUWLJR
GR&yGLJR&LYLOQRPHLR0LJXHO3ULHWRFXUDGRUGHILQLWLYRFRQVLGHUDQGRRFRPSURPLVVDGRLQGHSHQGHQWHPHQWH
GHDVVLQDWXUDGHWHUPR(VWDVHQWHQoDSURGX]HIHLWRVGHVGHORJR DUWLQFLVR9,GR&3& )LFDRFXUDGRU
GLVSHQVDGRGDSUHVWDomRGHFRQWDVQRVWHUPRVGDPDQLIHVWDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRGHIOVHIOV&XPSUD
VHRDUWGR&3&SDUDWDQWR(67$6(17(1d$6(59,5È&202(',7$/SXEOLFDGRRGLVSRVLWLYRGHODSHOD
LPSUHQVDORFDOHSHORyUJmRRILFLDOSRUWUrVYH]HVFRPLQWHUYDORGHGH]GLDV(67$6(17(1d$6(59,5È&202
0$1'$'2DVHULQVFULWDQR5HJLVWURGH3HVVRDV1DWXUDLVORFDOL]DGRQD6pDFRPSDQKDGDGDVFySLDVQHFHVViULDV
DRVHXFXPSULPHQWRLQFOXVLYHGDFHUWLGmRGHWUkQVLWRHPMXOJDGRSDUDTXHR6U2ILFLDOGD8QLGDGHGR6HUYLoRGH
5HJLVWUR&LYLOGDV3HVVRDV1DWXUDLVFRPSHWHQWHSURFHGDRVHXFXPSULPHQWR1RVWHUPRVGRFRPXQLFDGR&*Q
ILFDGLVSHQVDGRRHQFDPLQKDPHQWRGHRItFLRj&RUUHJHGRULD5HJLRQDO(OHLWRUDOGR7ULEXQDO5HJLRQDO(OHLWRUDO
GH6mR3DXOR3DUDWDQWRILFDDFDUJRGRFXUDGRUTXHQmRpEHQHILFLiULRGDJUDWXLGDGHMXGLFLDORHQFDPLQKDPHQWR
DR UHIHULGR 5HJLVWUR GH 3HVVRDV 1DWXUDLV GHVWD GHFLVmR MXQWDPHQWH FRP DV VHJXLQWHV SHoDV GRV DXWRV GHYHQGR
FRPSURYDURSURWRFRORHPDWpGH]GLDVDSyVWUDQVLWDGDHPMXOJDGRDSUHVHQWHVHQWHQoDSHWLomRLQLFLDOHSHWLomR
TXHLQIRUPDORFDOGHLQWHUQDomRGR D LQWHUGLWR D VHRFDVRFHUWLGmRGHQDVFLPHQWRRXFDVDPHQWRGR D LQWHUGLWR D 
H  WUkQVLWR HP MXOJDGR (VWD VHQWHQoD VHUYLUi FRPR 7(502 '( &203520,662 H &(57,'2 '( &85$7(/$
LQGHSHQGHQWHPHQWHGDDVVLQDWXUDGDSHVVRDQRPHDGDFRPRFXUDGRUSDUDWRGRVRVILQVOHJDLV&XVWDVHGHVSHVDV
DFDUJRGRUHTXHUHQWH&LrQFLDDR0LQLVWpULR3~EOLFR35,&³2SUHVHQWHHGLWDOVHUiSXEOLFDGRSRUWUrVYH]HVFRP
LQWHUYDORGHGH]GLDVHDIL[DGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRV
GHMXOKRGH H

#

EDITAL DE CITAÇÃO Processo nº: 0032893-84.2013.8.26.0100 Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião
Extraordinária Requerente: Marisa Salles Ibelli EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0032893-84.2013.8.26.0100 (USUC 555) 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) Companhia
Territorial Franco Paulista de Água Fria, Orlando Moço, Maria Aparecida Avino Moço, Vera Lúcia Liberati,
Hélio José Liberati, Antônio Scarponi, Giovanna Scarponi, Juliana Liberati Cordeiro, Giuseppina Peppina
Gioseppa Scarponi, Tânia Regina Ferreira Langner, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Marisa Salles
Ibelli, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua
Araucária, nº 555 - Jardim França SubdistritoTucuruvi - São Paulo SP, com área de 493,00 m², contribuinte
nº 070.057.0024-4, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese o presente
edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,
07 de fevereiro de 2019.
J -17 e 20/08
EDITAL DE CITAÇÃO Processo nº: 0037882-36.2013.8.26.0100 Classe –Assunto: Usucapião - Usucapião
Ordinária Requerente: Orlando da Silva Castro Junior EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido
nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0037882-36.2013.8.26.0100 (USUC 666) 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)Antônia Leite
ou Antonia Leite Cardozo, Renê Gonzalez Lourenço, Leticia Gonçalves Lourenço, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Orlando da Silva Castro Junior, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Homero Sales, nº 671 Parque São Domingos - São Paulo SP, com
área de 186,00 m², contribuinte nº 078.099.0046-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, 15 de fevereiro de 2019
J -17 e 20/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0333226-02.2009.8.26.0100 - 876/09.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o)
Espólio de Ernesto Vicente Saboya de Albuquerque, Lucia Ferreira Saboya de Albuquerque, pelo inv. Jonas
Ravagnani, Vitor de Souza Chagas, Luzia de Souza Chagas, Benedito de Oliveira, Girlene Silva do Nascimento,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores,
que VICENTINA MOREIRA BOFFI, João Carlos Boffi, Inês Maria Boffi de Filippi, Jose de Filippi Junior,
José Eduardo Boffi e Shirley Aparecida Sinigalia Boffi ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade
de domínio do imóvel localizado na Rua Eramus Grasser, 25, Jd. Imbé, Sto. Amaro, São Paulo - SP, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei
J -17 e 20/08
EDITAL DE CITAÇÃO Processo nº: 1062721-06.2016.8.26.0100 Classe –Assunto: Usucapião - Usucapião
Extraordinária Requerente: Osiris Cardoso de Toledo e outro EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1062721-06.2016.8.26.0100 (USUC 662) A
DoutoraAline 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 casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Osiris Cardoso de Toledo e Evanilde Gonçalves de Oliveira Toledo, ajuizaram
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Marguerite Louise
Riechelman, nº 340 Vila Erna, Cidade Ademar, 29º Subdistrito Santo Amaro - São Paulo SP, com área de
300,00 m², contribuinte nº 120.402.0178-4, 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
J -17 e 20/08
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002763-50.2019.8.26.0020 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NOVA GERES COM. E
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ 05.013.798/0001-20, que lhe foi proposta
uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Carlos Alberto Papacidero - Empresário Individual,
decorrente de sentença julgada procedente, condenando-a ao pagamento da importância de R$ 10.880,00
(maio/2019). Encontrando-se a empresa ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO,
por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o
pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo
previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que,
independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 05 de julho de 2019
J -17 e 20/08

EDITALDE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1011048-03.2018.8.26.0003 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Duplicata Exeqüente: Performance Trading Importação e Exportação e Comércio Ltda Executado:
Mera Comércio de Suplementos Alimentares Ltda O Dr. Carlos Eduardo Borges Fantacini, Juiz de Direito
da 26ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP, Faz Saber a MERA COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS
ALIMENTARES LTDA, CNPJ/MF n° 14.017.585/0001-67 na pessoa de seus representantes legais que
PERFORMANCETRADING IMP EXP& COM LTDA, lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando a quantia de R$ 3.232,57 (07/2018) representadas por 04 (Quatro) Duplicatas Mercantis e
Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra,
pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias,
embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua
avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo-SP, 21/08/2018. J -17 e 20/08

EDITAL DE CITAÇÃO Processo nº: 0028167-04.2012.8.26.0100 Classe –Assunto: Usucapião - Usucapião
Extraordinária Requerente: Maria AparecidaAnanias e outros EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0028167-04.2012.8.26.0100 (USUC 689) A
DoutoraAline Aparecida de Miranda, MM. Juíza 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)
Benigno Mendes Caldeira, Maria Garcia Caldeira ou Maria Garcia Mendes, Nelson Mendes Caldeira,
Alexandrino Rodrigues das Neves, Eraldo Barbosa Lima, Saverio Macellaro, Ezio Macellaro, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/
ou sucessores, que Maria Aparecida Ananias, Vera Lúcia Ananias, Ilza Nascimento Ananias, Samara Ananias,
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida
Atlântica, nº 1343/1345 32º Subdistrito Capela do Socorro - São Paulo SP, com área de 213 m², contribuinte
nº 093.015.0020-5, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,
23 de outubro de 2018
J -17 e 20/08

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº
4001308-43.2013.8.26.0003 (USUC 228)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) Moacir Guimarães Lima, Risalva Carvalho das Neves, réus
ausentes,incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem,herdeiros e/ou sucessores, que Cristina Vigari, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração
de domínio sobre a unidade autônoma consistente no apartamento nº 12-C, no 1º pavimento do Bloco 03, do
Conjunto Residencial Jardim Celeste VII, contendo a área total de 84,484104 m², sendo 51,250000 m² a área
real de uso privativo, e 33,234104 m² a área real de usocomum, correspondendo-lhe a fração ideal de
0,006114949% no terreno e coisa de uso comum do conjunto; espaço de estacionamento nº 142, localizado
no Bolsão nº 17 do mencionado conjuntoresidencial, com área real privativa de 9,90000 m², área real de uso
comum de 1,004871 m², áreatotal de 10,904871 m², e a fração ideal no terreno nas coisas de uso comum de
0,000295307%territorial de 1.800,00 m², situados na Rua Antônio Guarmerino, 68, Jardim Celeste - São
PauloSP, contribuinte nº 157.222.0609-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando emtermos,
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 presenteedital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei.São Paulo, 14 de maio de 2019.
J -17 e 20/08
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO
Nº0041973-43.2011.8.26.0100 (USUC 913)A DoutoraAlineAparecida 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) Carmen Therezinha Pezzuto Bigal, Marilena Cianci, Arcangelo
Cianci, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Edgar Feldmann e Liliana Beatriz Valotta Feldmann ajuizaram ação
de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente no apartamento nº
8, no 1º pavimento do Edifício Neyde Nilton, situado na Rua Guaxinduva, nº 51 12º Subdistrito Cambuci - São
Paulo SP, ao qual corresponde a fração ideal de 8,427% do terreno, tendo 94,646 m², de área útil, 9,789 m²
de área comum, com área total construída de 104,435 m², sendo o referido apartamento, situado na parte dos
fundos do referido edifício, contribuinte nº 035.045.0041-7, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 29 de julho de 2019.
J -17 e 20/08

EDITALDE CITAÇÃO Processo nº: 1013462-13.2014.8.26.0100 Classe – Assunto: Usucapião - Propriedade
Requerente: ABIGAIL ANDRADE PRESTES OLIVEIRA e outro EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20
DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº1013462-13.2014.8.26.0100 (USUC 177)
A Doutora Aline Ap arecida 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)
Neide Grattieri Cremonesi ou Neide Grattieri Cremonese, Americo Cremonese, José Satiro Murakami,
Setsuko Hariki Murakami, Adolfo de Freitas, Noel Tavares, Clarisse Ascenção Tavares, Maria Cosima de
Freitas, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Abigail Andrade Prestes Oliveira e José Carlos Prestes Oliveira,
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Valentina
Piva, nº 43 - 3° Subdistrito Penha de França - São Paulo SP, com área de 186,00 m², contribuinte nº 061.013.00153, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 16 de abril
de 2019.
J -17 e 20/08

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1018562-26.2017.8.26.0008 Classe:Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Nota Promissória Exequente: Sidnei Panzanella Executado: João Marzotto Neto EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018562-26.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo GuilhermeAmaral Toledo,
na forma da Lei, etc. Faz saber a JOÃO MARZOTTO NETO, CPF/MF sob o n° 095.152.718-51 que SIDNEI
PANZANELLA, CPF/MF sob o nº 055.688.298-96, lhe ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial e
estando o executado em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital para que em 03 dias úteis,
pague o débito atualizado ou, em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o
depósito de 30% do valor da execução, com custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante
seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob
pena de penhora de tantos quantos bens bastem para garantia da execução. Fica intimado do ARRESTO
realizado do seguinte bem: uma casa e respectivo terreno localizados na Rua São Daniel nº 11 (atualmente
nº 183 de acordo com Av. 6), no 21º Subdistrito - Saúde sob matrícula nº 225.642 do 14º Registro de Imóveis
de São Paulo. 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.
J -17 e 20/08
38ª Vara Cível - Foro Central Cível – SP. Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 015283671.2008.8.26.0100 A Doutora Carolina de Figueiredo Dorlhiac NogueiraMM. Juíza de Direito da 38ª Vara
Cível - Foro Central Cível - SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos correús Terrabreu Industria e Comercio
de Metais Ltda e Ciro de Abreu, portador da cédula de identidade RG nº 2.456.045, inscrito no CPF/MF sob
o nº 222.408.298-35, que lhe foi proposta uma ação: Procedimento Sumário (Perdas e Danos) Antecipação
de Tutela / Tutela Específica por parte de Bartolomeu Vieira dos Santos, portador da cédula de identidade RG
nº 6.066.795-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 457.719.368-04. especificação do objeto da ação : O autor figurou
indevidamente como sócio da empresa, ora Requerida, no período de 28 de agosto de 1995, com sua posterior
retirada em 29 de janeiro 1996 (docs.21/24) sem qualquer consentimento ou mesmo conhecimento de tal fato
conforme será amplamente demonstrado. No caso em tela, o autor é vitima de estelionato e falsidade ideológica
praticada por terceiros que envolveram sorrateiramente seu nome em negócio jurídico absolutamente nulo.
Encontrando-se os correús Terrabreu Industria e Comercio de Metais Ltda e Ciro de Abreu 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, nos termos
do artigo 257 NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, J -17 e 20/08
EDITAL DE CITAÇÃO Processo nº: 0012441-87.2012.8.26.0100 Classe –Assunto: Usucapião - Usucapião
Extraordinária Requerente: VILANI DE LIMA SILVAe outros EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº0012441-87.2012.8.26.0100 (USUC 321) A
DoutoraAline 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) Luiz
Iervolino, Maria Lerário Iervolino, Maria Antonia Iervolino Sinopoli, Affonso Sinopoli, Guiomar Ana Iervolino
Brotto, Widson Brotto ou Wilson Brotto, Raphaela Ofélia Lervolino, Boris Czernorucki, Francisco Orlando de
Lima, Odete Julia de Lima, Robson do Carmo Teixeira, Dayany PereiraTeixeira, Dailany Pereira Teixeira,
Miguel Cassimiro Teixeira, Maria Pereira Furtado, Mieko Cecília Miyasaki Yosiura, Bruno Akira Yosiura,
Renata Akemi Yosiura, Maria Pereira Teixeira, Miguel Casemiro Teixeira, Geralda Angela, Egídio Moreira
Neto, Maria Benícia Delfito, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Vilani de lima silva, ValdeteAparecido da Silva
e Débora Aparecida Lima da Silva ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre
o imóvel localizado na Rua Lira dos Verdes Anos, nº 224 - Jardim São Savério, 21º Subdistrito - Saúde - São
Paulo SP, com área de 197,22 m², contribuinte nº 157.167.0026-7, alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 16 de abril de 2019
J -17 e 20/08
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Robert Scheidt
quarta grande competição de
Scheidt em seu retorno à classe
Laser, após cerca de dois anos
afastado. “O mais importante da
disputa em Enoshima está no
fato de ser uma simulação para
os Jogos de Tóquio, um ano antes. A função principal é ter a
oportunidade de aprender como
se preparar para a Olimpíada,
mas, claro, conseguir uma boa
participação e brigar por resultados é um diferencial para dar
mais confiança”, afirma o atleta,
que é patrocinado por Banco do

Brasil e Rolex e conta com o
apoio do COB e CBVela.
Quase lá - Robert fez história ao garantir índice para os Jogos de Tóquio/2020. A vaga veio
com o 12° lugar no Campeonato
Mundial da Classe Laser 2019,
em Sakaiminato, no Japão, dia 9
de julho. Com o passaporte para
o Japão carimbado, ele está prestes a se tornar o recordista brasileiro em participações em
Olimpíadas, com sete no currículo. Ele já é o maior medalhista do País, com cinco pódios.

“Cumprir o índice da CBVela
e do Comitê Olímpico Brasileiro e estar elegível para a equipe
do Brasil que vai competir em
Tóquio, em 2020, é um motivo a
mais para trabalhar, pois o Mundial mostrou que, para atingir o
objetivo de andar entre os top 5
e chegar ao top 3, ainda existem detalhes da minha velejada
que preciso aprimorar. Esse vai
ser o foco para os próximos
meses”, comenta Scheidt, que
está classificado e muito perto
de disputar a sétima olimpíada,
mas ainda precisará esperar até
a convocação.
De acordo com o critério
estabelecido pelo Conselho
Técnico da Vela (CTV) e ratificado pela Confederação Brasileira de Vela (CBVela), o bicampeão olímpico só perde a
vaga se outro atleta do Brasil
for medalhista no Evento-Teste de Enoshima – onde é o único velejador brasileiro na Classe Laser - ou subir ao pódio no
Mundial da Laser em 2020. “Vou
competir na raia olímpica com
objetivo de ratificar a vaga e buscar evolução para estar em condições de brigar por medalha em
Tóquio”, garante Robert.

Foto/Bruno Medino

Mais de 400 atletas disputam etapa do
V Circuito Paulista de Basquete 3x3

Lance de jogo da categoria Elite
Tudo pronto para a disputa da no Streetopia, um dos principais
terceira etapa do V Circuito Pau- eventos de basquete do país, no
lista de Basquete 3x3, que acon- São Paulo Expo.
tece nesse final de semana, sáA programação dos dois dias
bado e domingo, a partir das 9h, começa às 9h. No sábado jogam as

categorias Sub 18 Masculino e Feminino, Sub 23 Masculino e +35
Masculino. No domingo entram em
quadra o Open Masculino, Adulto
Feminino e Elite Masculino.
A terceira etapa, além de ser
a última classificatória para a
grande final do Circuito Paulista, nos dias 31 de agosto e 1 de
setembro, em Taboão da Serra,
irá reunir o número recorde de
equipes e atletas, em relação às
duas etapas anteriores no Parque
Ceret e no SESI AE Carvalho.
Serão 109 equipes e 436
atletas no Streetopia, mostrando
a força do basquete 3x3, que vive
um momento único com a inclusão da modalidade nos Jogos
Olímpicos de Tóquio-2020.
Serviço
V Circuito Paulista de Basquete 3x3 – 3ª etapa

Streetopia – São Paulo
Expo – Rooftop do Edifício
Garagem
Rodovia dos Imigrantes,
km 1,5
Dias 17 e 18 de agosto, a partir das 9h
O V Circuito Paulista de Basquete 3x3 é apresentado por Nextel, com o patrocínio de Açúcar Guarani e TNT Energy
Drink. Bola Oficial – Wilson.
Apoio – Artwalk. Realização
– ANB3x3 (Associação Nacional de Basquete 3x3) e Lei
Paulista de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.
Chancela Oficial - FIBA (Federação Internacional de
Basketball), CBB (Confederação Brasileira de Basketball) e FPB (Federação Paulista de Basketball).

Um total de seis vitórias em
14 disputas levaram o piloto Alberto Otazú (AVSP/Rolley Ball/
No Fire Services/Cardoso Funilaria e Pintura/Ecoposte/Imab/
SM Renovadora de Veículos/Bianchi Automóveis) para a liderança em duas categorias do campeonato F-Kart. Neste domingo
(18), no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), ele quer
manter a ponta da classificação
da classe Principal, onde já triunfou duas vezes, e também da
Champ, com quatro vitórias.
“Venho de performances
boas nas duas categorias e espero continuar mantendo este desempenho. Estou muito animado para vencer mais, a despeito
da forte concorrência no campeonato”, planeja Otazú, que
tem 739 pontos na categoria
principal, contra 714 de Henrique Morbi, o vice-líder. Já na
Champ ele acumula 897, en-

quanto o vice-líder Lucas Chimello soma 823 pontos.
Nas duas categorias da F-Kart
Alberto Otazú subiu no pódio em
todas as sete etapas. Na Principal o seu pior resultado – que
deverá descartar - foi uma sexta
posição na abertura do certame.
Depois veio um quarto lugar, três
terceiros e duas vitórias consecutivas, o que mostra a sua evolução. Na classe Champ ele começou com um segundo, seguido de um terceiro e uma sequência de quatro vitórias consecutivas. Na última disputa ele terminou no quarto posto, resultado
que é o descarte, por enquanto.
Pontuação da categoria Principal depois de sete etapas: 1)
Alberto Otazú, 739 pontos; 2)
Henrique Morbi, 714; 3) Lucas
Chimello, 689; 4) Rafael Pereira, 636; 5) Lucas Pantarotto, 613;
6) Bruno Souza, 603; 7) Luiz
Rovella, 588; 8) Marco Rezen-

Foto/Julio CF.Photos

Kartismo: Alberto Otazú quer manter
liderança nas duas categorias da F-Kart

Alberto Otazú e Henrique Morbi tem estrelado grandes
disputas
de, 529; 9) Giovanni Ferretti,
483; 10) Antonia Gomide, 397.
Pontuação da categoria
Champ depois de sete etapas: 1)
Alberto Otazú, 897 pontos; 2)
Lucas Chimello, 823; 3) Rafael

Pereira, 751; 4) Lucas Pantarotto, 748; 5) Henrique Morbi, 695;
6) Danny Hengle, 636; 7) Luiz
Rovella, 633; 8) Daniel Freitas,
576; 9) Wagner Takita, 485; 10)
Marco Rezende, 454.

CIRCUITO MUNDIAL

Talita/Taiana e Ana Patrícia/
Rebecca vão às quartas
de final em Moscou

Foto/Divulgação

Classificado para os Jogos
Olímpicos de 2020 na Classe
Laser, Robert Scheidt inicia a
disputa do Ready Steady Tokyo,
evento teste para a Olimpíada, a
partir deste sábado (17), em
Enoshima, no Japão. Além de fazer o reconhecimento da raia
onde a maior competição poliesportiva do planeta será disputada no próximo ano, o velejador
brasileiro trabalha para evoluir
seu nível técnico e competitivo
para lutar por um lugar no top 10
da competição que termina na
próxima quinta-feira (22).
“Fiz quatro dias excelentes
de treinos no Japão e deu para
perceber que aqui em Enoshima
tem bastante onda forte. Os principais nomes chegaram e treinamos em alto nível. Tivemos que
interromper a preparação nos dois
últimos dias por conta da entrada
de um tufão. O objetivo é melhorar minha performance em relação ao mundial e chegar entre os
dez melhores. Espero conseguir.
Venho evoluindo, mas sei que não
será fácil”, explica o bicampeão
olímpico, que foi 12° colocado
no Campeonato Mundial de
2019, em Sakaiminato, no Japão.
O evento teste para será a

Foto/Junichi Hirai

Scheidt disputa evento teste para
Olimpíada de Tóquio em Enoshima

Ana Patrícia (dir) tenta bloqueio sobre ataque de Carol
Solberg
As duplas brasileiras Ana
Patrícia/Rebecca (MG/CE) e
Talita/Taiana (AL/CE) avançaram às quartas de final da etapa quatro estrelas de Moscou
(Rússia), torneio válido pelo
Circuito Mundial de vôlei de
praia 2019. Os times não se
enfrentam na próxima fase,
que acontece neste sábado
(17), mas poderão realizar duelo verde e amarelo caso ambas avancem às semifinais da
parada europeia.
Ana Patrícia e Rebecca vão
enfrentar nas quartas de final
as norte-americanas Walsh,
tricampeã olímpica e mundial, e sua parceira Sweat, no primeiro confronto entre os
dois times. A partida acontece às 6h30 (de Brasília) deste sábado. Já Talita e Taiana
encaram as italianas Menegatti/Orsi Toth no mesmo
horário, naquele que será o
quinto confronto da história
entre os times. Cada equipe
venceu duas vezes.
Talita e Taiana tiveram caminho bem mais longo que as
compatriotas até alcançarem
as quartas de final. Por terem
sido superadas na estreia do
torneio, acabaram disputando
nesta sexta-feira três partidas,
pela fase de grupos, repescagem e oitavas de final. A primeira vitória do dia, ainda na
chave, foi por 2 sets a 0 (21/
17, 21/13), sobre as japonesas
Hashimoto/Mizoe.
Horas depois, na repescagem, triunfo sobre as norteamericanas Larsen/Stockman,
com parciais de 21/15, 21/19.
Fechando o dia com chave de
ouro, vitória nas oitavas de
final sobre as russas Birlova/
Ukolova também em sets diretos, com parciais de 21/13,
21/19. Talita comemorou a
reação da dupla d entro da
competição e a vaga nas quartas de final.
“Tivemos um dia longo,
mas muito produtivo. Conseguimos jogar concentradas e
focadas em todos os jogos, já
sabíamos que o dia seria pesado, pois perdemos o primeiro
jogo do torneio, mas nos preparamos. Estou muito feliz
com a nossa evolução como
time, estamos trabalhando
muito junto com nossa comissão técnica, e dentro de quadra já conseguimos notar a diferença”, declarou a bloqueadora da dupla.
Ana Patrícia e Rebecca,

que haviam saído em primeiro lugar do grupo, tiveram que
disputar apenas a rodada das
oitavas de final. E justamente
contra uma dupla brasileira.
Apesar de começarem atrás,
conseguiram a virada sobre
Carol Solberg/Maria Elisa
(RJ) por 2 sets a 1 (10/21, 21/
19, 15/11), garantindo a classificação. Carol e Maria tinham vencido anteriormente,
pela repescagem, as alemãs
Bieneck/Schneider por 2 sets
a 0 (21/19, 22/20).
Além de Carol/Maria,
quem também acabou superada nas oitavas de final foi a dupla Ágatha/Duda (PR/SE).
Elas acabaram superadas pelas
espanholas Liliana Fernandez
e Elsa Baquerizo por 2 sets a
1 (21/17, 19/21, 15/12), se
despedindo do torneio.
Neste sábado, além das
quartas de final, também serão disputadas as semifinais, a partir das 10h30 (de
Brasília). Já as disputas de
bronze e ouro acontecem no
domingo (18).
A fase de grupos em Moscou é composta por 32 times
em cada naipe, divididos em
oito chaves com quatro duplas. Após a disputa da primeira fase, os primeiros colocados vão direto às oitavas de
final, enquanto os segundos e
terceiros de cada grupo disputam uma rodada eliminatória
anterior, da repescagem
(Round 1). O torneio segue
em formato eliminatório com
oitavas, quartas, semifinais e
disputas de bronze e ouro.
O Brasil possui ótimo retrospecto em etapas disputadas em Moscou. A cidade já
recebeu 13 etapas no naipe
masculino e 11 no naipe feminino, com sete medalhas
de ouro, 11 de prata e seis de
bronze para duplas brasileiras. Na temporada passada,
Ágatha/Duda e o então time
formado por Alison/André
Stein levaram a prata na capital russa.
A competição em Moscou
rende cerca de R$ 78 mil para
os campeões dos naipes masculino e feminino. Ao todo, o
torneio distribui cerca de R$
1,2 milhão em premiação aos
atletas, além de oferecer pontuação alta para o ranking internacional – 800 para os times vencedores (mesmo número para a corrida olímpica
brasileira).
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Lançada linha 2020 do Honda Civic
O Honda Civic passa a oferecer novos
equipamentos de conforto e tecnologia em
todas as versões, além de ter seu design renovado. A linha 2020 também marca a introdução da versão LX.
Desde a inédita versão LX, o Civic já
oferece um pacote completo de equipamentos onde se destacam: ar-condicionado digital, freio de estacionamento eletrônico com
função Brake-Hold, controle de cruzeiro, botão ECON de modo de condução econômico, vidros elétricos com função “um toque”
para subida/descida em todas as posições,
sistema de áudio (cinco polegadas para a
versão LX e sete polegadas touchscreen com
Apple CarPlay e Android Auto para demais
versões) e comandos no volante, câmera para
manobras em ré, bem como rodas de liga leve
de 17 polegadas e transmissão CVT em todas as versões.
Para o modelo 2020, as novidades começam com a introdução do sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)
em toda a linha Civic. A tecnologia monitora,
por meio do sistema VSA (controle de tração e estabilidade), se uma das rodas tem
sua pressão reduzida, indicando no painel a
anormalidade para o condutor.
A versão Sport, por sua vez, passa a adotar o acendimento automático dos faróis de
série, além de receber o multimídia touchscreen de 7 polegadas, com conectividade com
Apple CarPlay e Android Auto, enquanto o
modelo EX amplia seu custo-benefício com
a adoção de sistema de áudio com oito altofalantes, bancos em couro e retrovisor interno fotocrômico.
O modelo EXL incorpora todos esses
itens e ainda oferece novas tecnologias, como
o sensor de chuva e o sistema Smart Key,
que elimina a necessidade da chave para a
abertura e partida do veículo – que agora é
feita por meio do botão Push Start. Outra

novidade que amplia o conforto para os ocupantes da versão EXL – e que também passa a ser oferecida na versão Touring – é a
adição de saídas do ar-condicionado para os
ocupantes do banco traseiro. Essa novidade
é combinada ao sistema de ar-condicionado
dual-zone presente nestas duas versões.
Por fim, a versão Touring reforça seu
aspecto superior com a adoção de equipamentos tecnológicos que ampliam o conforto
para os ocupantes. A começar pelo sistema
Premium Audio, com 452 watts de potência
e 10 alto falantes, incluindo alto falante central e subwoofer, que ampliam a qualidade do
som para os ocupantes. A versão Touring incorpora ainda o sistema de recarga de celulares sem fio no console central, por indução,
bem como o assento elétrico do motorista
ganha ajuste lombar com quatro direções por
botões, permitindo um acerto mais preciso e
confortável da posição de direção.
Design
A linha 2020 do Civic recebeu mudanças
pontuais em seu design, que ampliam a sofisticação do modelo. Na dianteira, destaque
para o novo para-choque, que traz um design
mais horizontal e elegante, com detalhes que
deixam o conjunto mais refinado. As versões
LX, EX, EXL e Touring trazem grade frontal
e molduras laterais do para-choque com acabamento cromado, bem como novas rodas
de liga leve de dez raios de 17 polegadas,
com acabamento em grafite brilhante. Na traseira, todas as versões recebem um acabamento cromado na parte inferior do para-choque. Os modelos EXL e Touring trazem ainda as colunas de portas em preto brilhante.
A versão Sport, reforça seu caráter mais
esportivo com a adoção dos acabamentos
frontais e retrovisores em preto brilhante e
um aerofólio na tampa traseira. As rodas de
liga leve de cinco raios, com acabamento diamantado escurecido finalizam o estilo ex-

Ford Ranger 2020 já
esta no mercado
A Ford Ranger 2020 começa a chegar
ao mercado com várias novidades, incluindo
um sistema de suspensão redesenhado que
aumenta o conforto de rodagem tanto no asfalto como fora de estrada. Esse conjunto refina a dirigibilidade da picape, conhecida pela
força e robustez para enfrentar todo tipo de
terreno.
A nova suspensão conta com barra estabilizadora e coxins redesenhados, longarinas
do chassi reforçadas e ajustes diferentes de
molas e amortecedores para cada versão. Ela
melhora o controle de movimentação da carroceria em todo o curso do sistema, aproveitando os seus limites máximos. O motorista
sente a diferença, por exemplo, na suavidade
ao transpor lombadas – as chamadas oscilações de baixa frequência –, assim como em
terrenos acidentados que geram trepidação
– as frequências secundárias.
Outras características que diferenciam a
Ranger no segmento são a capacidade de
imersão de 800 mm, a força para rebocar até

3,5 toneladas e a disposição para encarar rampas de 45 graus. Ela também vem de série
com controle eletrônico de estabilidade e tração AdvanceTrac, com exclusivo sistema
anticapotamento que monitora a velocidade
das rodas, o acelerador e a direção 100 vezes por segundo para fazer as correções necessárias.
Ainda como item de segurança, conta com
o exclusivo controlador de velocidade adaptativo, capaz de impedir colisões em baixas velocidades, e sistema de reconhecimento de sinais de trânsito. Ela é, ainda, a única picape a
oferecer assistente de manutenção de faixa e
garantia de cinco anos de fábrica. Tem ainda
controle adaptativo de carga, que garante a
estabilidade com o veículo vazio ou carregado, e controle de descida.
Além de ter o melhor preço de compra e
vir mais equipada, a Ranger é a picape que
apresenta o menor custo de posse, incluindo
revisões, peças e seguro, tendo conquistando
o título de melhor compra da categoria.

Motos

Condições especiais para
Harley-Davidson em
agosto

A Harley-Davidson do Brasil oferece, no
mês de agosto, condições únicas para a compra de diversas motocicletas da linha 2019,
das três famílias: Sportster, Softail e Touring.
A Iron 1200, que é equipada com o motor Evolution de 1.202 cm³ de cilindrada e
conta com acabamentos escurecidos, além
de um grafismo ousado e retrô no tanque
de combustível, é a moto que conta com
mais condições especiais. Até o dia 31 de
agosto de 2019, a motocicleta ano/modelo
19/19 tem seu preço de R$ 46.900 por R$
43.900. Além das condições anteriores, a
Iron 1200 conta com uma oferta única de
financiamento, podendo ser adquirida com
30% de entrada, saldo em 48 vezes e taxa
de 0,99%, valendo até o fim de agosto de
2019. Além disso, o cliente que levar essa
Sportster para casa contará com a supervalorização de sua seminova de R$ 3 mil.
Também há uma condição de financiamento válida para todas as motocicletas da
linha, com 50% de entrada, saldo em 24
vezes e taxa de 0,99% ao mês.
A Harley-Davidson Fat Bob 107, pertencente à família Softail, tem seu preço
de R$ 65.900 por R$ 62.900 até o dia 31 de
agosto. Para quem for utilizar uma motocicleta seminova como parte do pagamento
contará com uma supervalorização de R$

5mil reais no modelo anterior.
Já a Sport Glide é equipada com o motor Milwaukee-Eight 107, com 1.745 cm³
de cilindrada e que entrega 14,89 kgf.m de
torque a 3.000 rpm. A moto, de ano/modelo 19/19, tem seu preço de R$ 74.900 por
R$ 70.900 durante todo o mês de agosto
de 2019. Além desta oferta, quem utilizar
uma motocicleta usada na compra deste
modelo nessas condições terá uma supervalorização de R$ 5 mil.
As representantes da família Touring
com condições especiais do mês são as motocicletas Road Glide Ultra e Ultra Limited
(ano/modelo 19/19), equipadas com o motor
Milwaukee-Eight 114. Quem utilizar uma motocicleta seminova na compra da Road Glide
Ultra conta com a supervalorização de R$
10 mil e quem for levar para casa a Ultra
Limited conta com a supervalorização de R$
5 mil.
As motocicletas da Harley-Davidson do
Brasil estão disponíveis para test ride em toda
a rede de concessionárias autorizadas da
marca no País, de acordo com a disponibilidade dos modelos na rede. Para agendar,
basta
acessar
o
site
https://
harleydavidsonbr.secure.force.com/TestRide
e se inscrever. Para consultar a loja HarleyDavidson mais próxima, acesse www.harleydavidson.com/br/pt/find-a-dealer.html.

terno.
Internamente, todas as versões passam
a adotar revestimento do console central e
laterais de porta em material sintético de alta
qualidade. Os modelos LX e Sport trazem
bancos em tecido premium na cor preta, enquanto as demais versões passam a ter duas
opções de revestimento interno dos bancos
em couro: preto ou cinza, dependendo da cor
externa.
O Civic 2020 possui diversas opções de
cores, de acordo com a versão. Para todos,
são disponibilizadas as cores Branco Tafetá
(sólida), Prata Platinum (metálica), Preto
Cristal (perolizada) e Branco Estelar (perolizada especial). Os modelos LX, EX, EXL
e Touring também estão disponíveis nas cores Cinza Barium e Azul Cósmico (metáli-

cas).
Nos modelos equipados com bancos de
couro (EX, EXL e Touring), a cor do revestimento varia conforme a cor externa: interior cinza para as tonalidades Cinza Barium,
Azul Cósmico e Branco Estelar e interior
preto para as tonalidades Branco Tafetá,
Prata Platinum e Preto Cristal.
Com medidas amplas para ombros, quadris, pernas e joelhos, o Civic entrega conforto imbatível na categoria, trazendo uma
percepção de amplitude e ambiente refinado. O porta-malas traz capacidade de até
525 litros (LX e Sport, 519 litros nas versões EX e EXL e 517 litros na Touring),
com posição de carregamento baixa, ampla abertura e área de carga. O console
central possui 7,2 litros de capacidade, per-

mitindo o alojamento de tablets ou de garrafas de água grandes, com a tampa fechada.
A segurança também é tratada como
item de série. Todas as versões trazem air bags frontais, laterais e de cortina, controle de tração e estabilidade VSA (Vehicle
Stability Assist), sistema de partida em aclive (HSA), sistema de vetorização de torque baseado em frenagem Agile Handling
Assist (AHA), luz de frenagem de emergência (pisca de forma intermitente em frenagens emergenciais), além de freios ABS
com distribuição eletrônica de frenagem
(EBD), luzes de rodagem diurna (DRL) e
lanternas traseiras em LED.
Desempenho
O Civic oferece dois conjuntos motrizes. A motorização 2.0 i-VTEC FlexOne,
com 155 cv a 6.300 rpm e 19.5 kgfm a
4.800 rpm no etanol – disponível nas versões LX, EX, EXL e Sport – é acoplada à
transmissão continuamente variável (CVT).
A transmissão traz a opção de sete marchas simuladas que podem ser trocadas por
borboletas atrás do volante nas versões
Sport, EX e EXL.
O motor 1.5 de quatro cilindros, que
equipa a versão Touring, traz turbo de baixa inércia, injeção direta, variação de tempo de abertura de válvulas (VTC) e válvula wastegate eletrônica, gerando 173 cv a
5.500 rpm, com o torque linear de 22.4 kgfm
entre 1.700 rpm a 5.500 rpm. Este propulsor é
acoplado a uma nova transmissão continuamente variável que entrega ampla potência ao
longo de toda a faixa de trabalho do motor.
Os preços do Civic 2020 são:
LX: R$ 97.900
Sport: R$ 104.100
EX: R$ 107.600
EXL: R$ 112.600
Touring: R$ 134.900

Importados

Pré-venda do sedã esportivo
Volvo S60
A nova geração do Volvo S60 já tem data
para chegar ao mercado brasileiro. Com o
lançamento marcado para agosto, o sedã esportivo da marca acaba de entrar em prévenda na rede de concessionárias.
Com o novo S60, a Volvo retorna definitivamente para o segmento de sedãs premium
com uma proposta inovadora: design esportivo e sedutor, ampla gama de motorização –
que reforça sua estratégia na eletrificação –
e em uma lista de equipamentos de série mais
completa entre os concorrentes.
O veículo foi totalmente renovado e agora é produzido sobre a moderna plataforma
modular SPA (Scalable Product Architecture), a mesma dos modelos da série 90 (XC90
e S90) e 60 (XC60 e V60). Sua versatilidade
destaca o design de caráter esportivo. O novo
sedã está mais longo (+12,6 cm), mais baixo
(-5,3 cm) e com distância entre os eixos maior (+9,6 cm) comparado ao seu antecessor,
garantindo proporções inéditas. Os faróis Full
LED com diversas funções em formato “martelo de Thor” marcam sua personalidade forte
e expressiva.
O sedã premium chega equipado com
ampla oferta de motorizações, sempre amparado por controle dinâmico de estabilidade
e tração nas quatro versões designadas para
o Brasil: T4 Momentum (190 hp), T5 Inscription (254 hp) e as híbridas T8 R-Design e
Polestar, ambas com 407 hp, para máxima
esportividade. Combinando com harmonia
eficiência e baixo nível de emissão de poluentes, todas elas estão acopladas à transmissão automática de 8 velocidades.
O controle do veículo por meio de diferentes modos de condução – Eco, Comfort,
Dynamic, Individual e Pure (nas duas versões híbridas) – proporciona ao condutor distintas sensações ao volante.
Com um dos melhores chassis do mundo, o S60 conta com suspensão dianteira de
duplo braço triangular e suspensão traseira
integral, que garante ótimo equilíbrio e compromisso entre conforto e dinamismo.
A oferta de serviços de conectividade vai
além. O interior minimalista oferece ao motorista apenas os controles necessários. A

maioria das funções é controlada por meio
do volante, exibidas no painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas personalizável.
O display central com tela antirreflexo sensível ao toque é a principal forma de controlar
a navegação, telefone, mídia e configurações
do carro, que podem ser salvas em perfil individual do condutor, de forma natural e intuitiva. O controle de voz é outra maneira de
operar essas funcionalidades. Como nos modelos da série 90, a integração do smartphone também está disponível com os aplicativos CarPlay e Android Auto.
Tecnologia de segurança
Repleto de novas tecnologias, o modelo
chegará ao Brasil equipado com o inovador
City Safety, com freio automático e assistente de direção, para evitar colisões com manobras evasivas e na frenagem com aproximação de carros no sentido contrário. Nessas circunstâncias, o carro oferecerá assistência à manobra para evitar o obstáculo à
frente. O City Safety atua entre 50 e 100
km/h e ajuda a evitar batidas com outros veículos, pedestres, ciclistas e animais de grande porte, tanto de dia quanto a noite.
O S60 também conta como itens de série sistema de alerta de mudança de faixa,

sistema de proteção em saída de estrada, sistemas de proteção contra impactos laterais e
lesões na coluna cervical, alerta de colisão
frontal e traseira e sistema de alerta de ponto
cego (BLIS) com Cross Traffic Alert.
Em uma oferta inédita no segmento, o
modelo oferece como equipamento de série
em todas as versões controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com assistente de direção (Pilot
Assist) até 130 km/h. Assim, o motorista pode
realizar uma condução mais relaxada e segura, com controle de distância do veículo à frente e ajuda na manutenção de faixa.
O modelo conta ainda com o Volvo On
Call, um serviço de segurança, proteção e
conveniência que oferece assistência 24h,
auxílio de emergência e localização, em caso
de roubo ou furto. Extremamente útil, permite ao condutor, por meio de seu aplicativo no
smartphone, controlar o nível de combustível, trancar e abrir as portas e climatizar a
cabine a distância, entre outras funcionalidades.
Preços:
S60 T4 Momentum – R$ 195.950
S60 T5 Inscription – R$ 229.950
S60 T8 R-Design – R$ 269.950
S60 T8 Polestar – a definir

Novo Porsche Macan chega ao Brasil

O Novo Macan chega ao Brasil com
maior conectividade, design mais esportivo e
dinâmica de condução aprimorada, características que posicionam o SUV entre os mais
desejados de seu segmento, e campeão de
vendas da marca.
O Novo Macan está com um visual ain-

da mais esportivo e moderno, pode-se observar detalhes que se alinham ao 911 e
também ao 918 Spyder . A dianteira foi
retrabalhada para parecer ainda mais larga, com faróis que utilizam a tecnologia
LED e com o Porsche Dynamic Light
System Plus (PDLS - sistema de luzes

dinâmico), que pode ser usado para controlar a distribuição de luz de forma adaptativa.
Mas a grande mudança está na traseira do
carro: uma faixa luminosa tridimensional representa outro típico elemento de design da
Porsche.
Outras características que fazem a diferença no Novo Macan são: um moderno sistema de comunicação, o PCM (Porsche
Communication Management), o volante esportivo GT (opcional) e a possibilidade de
selecionar modos de condução através do
botão Sport Response.
Na parte do conforto, agora o novo SUV
da marca possui para-brisa aquecível e um
ionizador para melhorar a qualidade do ar. O
console central passa a contar com uma tela
touch screen de 10.9 polegadas. E assim
como em outros carros da marca - caso do
Cayenne e Panamera -, a interface pode ser
personalizada e pré-definida.
Com tudo isso basta dizer que o Novo
Macan, com 252cv e 370 Nm de torque, precisa de 6,7 segundos para ir de 0 a 100 km/h
com o câmbio PDK de 7 velocidades. O preço público sugerido é a partir de R$ 329.000.

