Jornal
www.jornalodiasp.com.br

O DIA
São Paulo, quarta-feira, 30 de outubro de 2019

SP
Nª 24.536

Preço banca: R$ 3,00

Dívida Pública Federal fecha
setembro em R$ 4,156 trilhões
Governo faz balanço de operações na
Amazônia e no litoral do Nordeste
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Comércio de bens tem o pior
desempenho dos últimos 10 anos
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Mudanças no
governo
chileno
tentam
acalmar
manifestantes

Brasil e Arábia Saudita
fecham parcerias
para investimentos
Foto/ José Dias/PR

O Presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou a
substituição de oito dos 24
ministros do seu Governo, incluindo os da Economia, Interior e Finanças, alvo de muitas
críticas desde o início da atual
crise social e política.
O chefe de Estado do Chile tinha anunciado no sábado
que iria remodelar o seu Executivo, em resposta a protestos populares que o levaram a
decretar o recolher obrigatório e a enviar militares para as
ruas.
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Presidente Jair Bolsonaro e príncipe Mohammed bin Salman

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson encaminhou na terça-feira (29)
projeto de lei que propõe,
mais uma vez, a realização de
eleições antecipadas, comprometendo-se desta vez com
a data de 11 de dezembro. A
tentativa de quebrar o impasse em torno do Brexit surge
um dia depois de os membros
do Parlamento terem rejeitado
eleições gerais para o dia 12
de dezembro.
A “breve proposta de lei”,
como chamou Boris Johnson,
sugere uma nova votação dos
deputados sobre eleições antecipadas que apenas necessitará de uma maioria simples para ser aprovada, em
vez de maioria de dois terços,
como aconteceu na segundafeira (28).
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

33º C
19º C

Noite

O Brasil e a Arábia Saudita
fecharam parcerias em investimentos que podem resultar no desenvolvimento de projetos de até
US$ 10 bilhões, benéficos para os

dois países. O Fundo de Investimento Público saudita (PIF) explorará oportunidades em parceria
com o governo brasileiro.
O acordo foi assinado na ter-

F4 Americana: Arthur Leist
disputa preliminar da
F1 em Austin
Jovem revelação do automobilismo brasileiros nos EUA, Arthur Leist disputará a preliminar da
F1 neste final de semana em Austin, no Texas. O piloto gaúcho, que
é o quinto colocado na tabela da
F4 Americana, acumula duas vitórias, duas poles e quatro pódios na
temporada. Criada em 2016, a categoria tem se notabilizado por ser
uma das mais competitivas da base
do automobilismo.
“Nós tivemos cinco etapas
no ano, sendo que nas quatro tomadas de tempos que foram disputadas (uma foi cancelada por
causa da chuva), nós conseguimos fazer duas poles. Página 8

Troféu Ayrton Senna de
Kart terá categoria feminina
inédita no Speedpark
Foto/ Birel Art

O 1º Troféu Ayrton Senna de
Kart escreverá um capítulo especial na história da modalidade no
Brasil. A competição, que será realizada em 25 de janeiro de 2020
no Speedpark, será marcada pela
primeira categoria feminina profissional no Brasil. A Women Kart
Series, também chamada de F4
Feminina, tem a confirmação de
12 pilotos mulheres para a prova
em Birigui (SP).
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EURO
Compra: 4,44
Venda:
4,44

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Leopoldo
de Arruda Raposo suspendeu o julgamento do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4), previsto para esta quarta-feira(30),

que poderia anular a condenação
do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva no processo do sítio em
Atibaia (SP). Nesta tarde, Raposo aceitou um pedido liminar feito pela defesa de Lula. Página 4

Prefeitura começa
atualização cadastral
do Auxílio Aluguel
Página 2

Não falta dinheiro para
combater vazamento, diz
ministro Albuquerque
Página 4

Prefeitura de SP lança Programa
de Saúde para Mulheres com
Deficiência e Cuidadoras
Página 2

Marilson Santos entra para o
Hall da Fama da Maratona
de Nova York
O brasiliense Marilson
Gomes dos Santos, um dos
melhores fundistas do atletismo sul-americano de todos
os tempos, terá um evento espetacular na próxima quinta-

feira (31): entrará para o Hall
da Fama da Maratona de
Nova York, uma das mais celebradas e importantes provas
do mundo na distância de
42.195 km.
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Arthur Leist

DÓLAR

Turismo
Compra: 3,84
Venda:
4,16

STJ suspende julgamento que
pode anular sentença de Lula

Vôlei Osasco-Audax inicia
semifinal contra o Pinheiros
nesta quarta-feira

Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 4,00
Venda:
4,00

do que resgatou (tirou de circulação).
A maior parte das emissões
da Dívida Pública Mobiliária
Interna ocorreu em títulos
prefixados e corrigidos pela
taxa Selic. Também contribuiu para a alta o reconhecimento de juros de R$ 23,15
bilhões. A apropriação de juros representa o reconhecimento gradual das taxas que
corrigem os juros da dívida
pública. As taxas são incorporadas mês a mês ao estoque da
dívida, conforme o indexador de
cada papel.
Página 3

Esporte

Foto/Divulgação

Boris
Johnson vai
propor
novamente
antecipar
eleições gerais

ça-feira (29) pelo presidente Jair
Bolsonaro, que está em visita à
Arábia Saudita, e pelo príncipe
Mohammed bin Salman. O Brasil expressou o compromisso de
trabalhar em conjunto com o PIF
para facilitar investimentos sauditas no país, prestando esclarecimentos sobre o marco legal e
institucional para investimentos
na economia brasileira.
Segundo o Ministério das
Relações Exteriores brasileiro,
representantes dos dois países
fizeram referência às reformas
econômicas promovidas pelo
governo para aprimorar o ambiente de negócios e tornar o Brasil mais atrativo a investidores estrangeiros. Tanto o Brasil como a
Arábia Saudita ressaltaram que as
concessões inseridas no Programa de Parcerias de Investimentos
(PPI) representam oportunidades
para investimentos expressivos e
com retornos atrativos para o
mercado. (Agencia Brasil)

A Dívida Pública Federal
(DPF), um dos indicadores de
solvência da economia brasileira, fechou setembro em R$
4,156 trilhões. O valor supera
em 2% o registrado em agosto
(R$ 4,074 trilhões).
No mês passado, a Dívida
Pública Mobiliária (em títulos)
Interna, em circulação no mercado nacional, subiu 2,04%,
passando de R$ 3,913 trilhões
para R$ 3,993 trilhões. O indicador foi impulsionado pela
forte emissão líquida. No mês
passado, o Tesouro Nacional
emitiu R$ 57,11 bilhões a mais

Julia Ayoub no Europeu de
Kart em Genk, na Bélgica

Paredão de Bia
O Vôlei Osasco-Audax inicia a luta pela vaga na decisão
do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei da Divisão Especial nesta quarta-feira (30). O
time comandado pelo técnico
Luizomar faz o primeiro jogo
do playoff semifinal contra o
Pinheiros a partir das 21h30,
no ginásio Henrique Villaboim,
em São Paulo. O Sportv 2 anuncia transmissão ao vivo e todos
os detalhes e bastidores do
confronto podem ser conferidos no canal oficial do clube, a

Osasco Vôlei TV (https://
osascovoleitv. tvnsports.
com.br/).
Osasco e Pinheiros voltam a se enfrentar pouco menos de um m ês. No dia 5 de
outubro, o time de Luizomar foi
ao ginásio Henrique Villaboim e
bateu o clube paulistano por 3
sets a 0. O confronto marcou a
estreia das jogadoras que serviram a seleção brasileira na Copa
do Mundo do Japão – Bia, Mara,
Roberta e Camila Brait – e da
cubana Casanova. Página 8
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Prefeitura começa atualização
cadastral do Auxílio Aluguel
www.cesarneto.com
M Í D IA S
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto vem sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jornal
“O DIA” (terceiro mais antigo dos diários em São Paulo - SP).
Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos sites pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal
.
HISTÓRIAS
Em função de instabilidades no armazenamento dos textos
(servidores e provedores localizados em outros continentes- por
isso o site desta coluna nunca levou “br” no final, estou replicando a edição de ontem, uma vez que ficaram de fora até mesmo de
alguns “clippings” pelo Brasil. Minhas desculpas
.
CÂMARA (SP)
A saúde e a própria vida (do católico Bruno Covas - prefeito
de São Paulo - PSDB) estão em risco, os vereadores católicos,
protestantes (leia-se bancada evangélica) e os espíritas, como no
caso do Quito Formiga, costumam entrar no modo oração, acima
das paixões. Bem vindas todas as orações do coração
.
PREFEITURA (SP)
Segundo a Literatura bíblica, o Único e Verdadeiro DEUS nos
dará Vida Eterna, se aceitarmos Seu Filho Jesus como Único Salvador junto ao Pai. O câncer detectado em Bruno Covas (prefeito
de São Paulo) poderá fazer com que se torne um sobrevivente e
passe a fazer da Política a sua maior Missão da vida
.
ASSEMBLEIA (SP)
Edson Salomão vai transformando o “Movimento Conservador” (ex-Direita SP) no braço forte da família Bolsonaro (ainda
no PSL). O deputado federal Eduardo, ao receber Colar de Honra
ao Mérito do deputado Douglas Garcia, citou Salomão como um
agora possível candidato à prefeitura paulistana 2020
.
GOVERNO (SP)
Nunca antes no Brasil, um filiado nunca tinha disputado cargos públicos, embora filiado ao PSDB desde 2000, tornou-se
tão rapidamente eleito (1º turno) prefeito paulistano e em seguida governador (SP) de uma legenda dominada por FHC, Serra,
Aécio, Alckmin ... O Dorismo é o Janismo do Século 21
.
CONGRESSO (BR)
Tá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal,
uma PEC da deputada Bia Kicis (ainda no PSL) fazendo voltar pra
70 anos a aposentadoria compulsória dos membros do Judiciário
e Tribunais. Se rolar, aposentaria Celso e Marco Aurélio Mello,
Lewandovisk e Rosa, que hoje podem ir até os 75 de idade
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Numa coisa, tanto o ex-Presidente Lula (ainda dono do PT)
como o atual Presidente Bolsonaro (podendo deixar o PSL do
deputado federal - PE - Bivar, ainda dono) tem uma coisa em comum. Ambos não podem mais se dar ao luxo de mudar seus discursos. Seria fatal pras suas pretensões políticas em 2022
.
PARTIDOS
PSL - pela saída da família Bolsonaro, o PSL do deputado
federal (PE) e dono Bivar, deixa que seus aliados (contrários à
família Bolsonaro) digam que a deputada federal (SP) Joice, que
se diz candidata à prefeitura paulistana 2020, já esteja candidata
Presidencial 2022; com o major Olímpio ao governo paulista ...
.
POLÍTICOS
... CIDADANIA - Luciano Huck já dá a entender, nas chamadas do programa (Globo tv), que o Brasil - especialmente São
Paulo - sabem quem ele é. Isto quer dizer que já tá em campanha,
como uma nova opção ‘de centro’, num partido que foi PCB e era
PPS. Roberto Freire segue tão dono quanto o Bivar no PSL ...
.
BRASILEIROS
... NOVO - Agora que de ‘ fintech’ quando foi criado, o partido que realizou seu 5º encontro nacional virou um ‘Itaú da política’, tá cada vez mais claro que quem controla as ações preferenciais no mercado político é o engenheiro, sócio controlador e
CEO João Amoedo. Em tempo: seus votos nunca são vencidos
.
EDITOR
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto foi se tornando referência brasileira das liberdades possíveis. Recebeu a “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São
Paulo e o “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com
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meio de uma mensagem na tela
dos terminais, a seguinte frase:
“Evite o bloqueio do seu
auxílio aluguel, para mais informações ligue para 156”
O atendimento por meio da
ligação para 156, para tratar sobre o benefício, pode ser realizado 24 horas. Além da ligação,
também há outras três formas de
atendimento via 156: pelo site
www.sp156.prefeitura.sp.gov.br,
pelos aplicativos para celulares
Android e iOS ou, presencialmente, nas Praças de Atendimento das Prefeituras Regionais.
Aprovado pelo Conselho
Municipal de Habitação e definido pela Portaria nº 131/
SEHAB_G/2015, o valor atual
do auxilio é de R$ 400,00. Hoje,
27.341 famílias recebem mensalmente o auxílio-aluguel na
capital. Os números foram atualizados no dia 22 de outubro.
Pontos de atendimento
para atualização cadastral:
Região Norte: Subprefeitura de Freguesia do Ó, Avenida
João Marcelino Branco, nº95 –
Vila dos Andrades.
Região Sudeste: Subprefeitura de Ipiranga, Rua Lino Coutinho, nº444 – Ipiranga
Região Sul/ Extremo Sul:
Subprefeitura M´Boi Mirim,
Avenida Guarapiranga, nº1695 –
Parque Alves
Centro: Central de Habitação, Avenida São João, nº299 –
Centro

Região Leste: Associação
Nova Esperança São Francisco
(ANESF), Rua Morro das Pedras, nº206 – São Francisco
Entenda o Auxílio Aluguel
Entre os benefícios sociais
criados pela Prefeitura Municipal de São Paulo, o Auxílio Aluguel é um dos que tem o objetivo de ajudar famílias carentes
por um período determinado.
Entende-se por atendimento habitacional provisório a concessão de benefício financeiro
complementar à renda familiar,
com finalidade de auxiliar a família na cobertura de despesas
com moradia.
O benefício é voltado para
famílias carentes que estão em
situação de vulnerabilidade e
precisam de um local para morar até conseguirem uma moradia sem ajuda do governo.
Atualmente, 27 mil famílias
(27.341) recebem mensalmente o auxílio-aluguel na capital.
Quem tem direito ao auxílio
De acordo com a Portaria
nº131/2015/SEHAB podem ser
beneficiadas famílias com renda mensal de até R$ 2.400,00,
quando compostas por até quatro membros, ou renda mensal
per capita limitada a R$ 500,00,
nos casos de famílias com cinco ou mais membros.
Para a concessão do benefício deverá ser analisado o enquadramento das famílias nas se-

guintes situações:
Famílias removidas em decorrência de obras públicas estratégicas, realizadas pelo município ou em parceria com o município;
Famílias removidas de áreas
com intervenção de programas
sob responsabilidade do município ou em parceria com o município, como obras de urbanização de favelas;
Famílias removidas para
atendimentos emergenciais em
decorrência de desastres (desabamentos, inundações, alagamentos, incêndios, contaminações químicas e outros) em áreas de ocupação consolidada
(áreas de propriedade do Município, com mais de dez anos, ou
área com ocupação urbana irreversível e servidas parcialmente
por infraestrutura, inclusive de
saneamento ambiental e serviços urbanos);
Em remoções de moradores
por motivo de risco extremo em
áreas de ocupação consolidada,
constatados pela Defesa Civil e
Subprefeituras;
Famílias que tiveram de deixar suas casas devido aos programas de infraestrutura do Governo Federal, como o PAC – Programa de Aceleração do Crescimento – por exemplo.
Conheça mais o projeto e
saiba se você tem direito a esse
benefício que está auxiliando
milhares de famílias de várias
partes do Brasil.

Vagas de emprego nos Cates da Prefeitura
de São Paulo aumentam 69%, em um ano
Os Cates – Centro de Apoio
ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo
tiveram aumento de 69,5% nas
vagas de emprego ofertadas na
capital, nos primeiros nove meses deste ano, comparado ao
mesmo período de 2018. O volume de ofertas passaram de
26.523 para 44.947.
O cargo com maior possibilidade de recolocação foi o de
faxineiro, acumulando 5.145 postos, seguido por operador de te-

lemarketing com 3.960 e de vendedor com 2.560. Cada cargo
teve um crescimento no número
de oportunidades de 76%, 77,3%
e 63,4%, respectivamente.
Para a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso, o resultado
positivo é decorrente de algumas
iniciativas da Prefeitura de São
Paulo. “Estamos trabalhando
com uma estratégia focada no
fortalecimento da captação de
vagas em diferentes pontos da

cidade para ofertar essas oportunidades diariamente nos Cates,
mas também em eventos regionais
como o Mutirão nos Bairros e ações
temáticas como o Contrata SP que
disponibiliza vagas exclusivas para
pessoas com deficiência, vagas de
fim de ano, empregos na saúde ou
até mesmo para mulheres vítimas
de violência”, explica.
Aline Cardoso esclarece ainda que 15 unidades dos Cates
estão com o Programa Elabora
para melhor preparar os trabalha-

dores para processos seletivos,
além de cursos focados em áreas com maior escassez de mão
de obra. “Buscamos parcerias
que resultam em treinamentos
específicos, por exemplo na
área de vendas no varejo, que
ampliam as oportunidades em
setores que empregam no fim de
ano. Temos também a preparação pra entrevistas com dicas de
comportamento para que o candidato tenha maior chance de
conquistar uma vaga”, finaliza.

Prefeitura de São Paulo lança
Programa de Saúde para Mulheres
com Deficiência e Cuidadoras
Em comemoração ao mês
do Outubro Rosa, a Prefeitura de
São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com
Deficiência (SMPED), em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), lança programa que disponibilizará vagas,
durante todos os meses, para
atendimentos ginecológicos e
de mamografia para mulheres
com deficiência e suas cuidadoras. Os exames serão realizados
via ALÔ Mãe Paulistana.
O objetivo é que ao menos
duas UBSs de cada regional,
ofereçam recursos de acessibilidade como mamógrafos e camas ginecológicas acessíveis
para receber essas pacientes,
proporcionando atendimento
mais acolhedor e de qualidade.

O agendamento dos exames será
feito via ALÔ Mãe Paulistana
pelo telefone 0800 200 0202.
A paciente terá as informações
dos locais acessíveis e poderá
fazer seu agendamento na unidade indicada.
A equipe técnica da Comissão de Acessibilidade Permanente e Desenho Universal
(CADU), da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência,
tem acompanhado a acessibilidade das UBSs, desde a entrada
até as salas de atendimento.
Algumas UBSs já contam
com outro serviço da Secretaria
Municipal da Pessoa com Deficiência, a CIL – Central de Intermediação em Libras, serviço
que ajuda no atendimento ao
munícipe surdo, que por meio de

videochamada, tem a ajuda de um
intérprete de Libras, que faz a
mediação entre o munícipe e o
servidor. O serviço também
pode ser baixado pelo aplicativo “CIL-SMPED” de forma gratuita e sem gastar o plano de dados do celular, independente de
sua operadora.
Todos esses serviços servem
para ampliar e melhorar o atendimento ao munícipe nos serviços de saúde municipais.
Sobre o Programa Alô
Mãe
A Prefeitura de São Paulo,
investe em bem estar para Gestantes e Crianças através da Central de Tele Atendimento na área
de saúde, que conecta as mães e
suas famílias a um equipe de en-

fermeiros especializados em
obstetrícia, prontos para oferecer orientações, atendimento de
partos ou emergências.
O programa tem como foco
o acompanhamento de gestantes
e crianças até um ano de vida –
em especial para aqueles com
potenciais fatores de risco –
que são atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No
ato da inscrição, o programa
identifica os casos que necessitam de monitoramento individualizado e define um plano
de acompanhamento conforme
sua complexidade, com contatos semanais, mensais ou mais
frequentes.
Mais
Informações
a c e s s e : h t t p s : / /
alomae.prefeitura.sp.gov.br/

Com Ira Levin, o novo regente
do Teatro Municipal do Rio
Tivemos horas de ampla
conversa musical com o novo
Diretor Artístico e Regente
do Teatro Municipal do Rio de
Janeiro. Colocamos em pauta o futuro da Música Erudita
carioca e os problemas musicais do Brasil.
Bem intencionado, culto e
com grande experiência internacional, o Maestro acaba de
ter gravado para a gravadora
internacional NAXOS arranjos sinfônicos de sua própria
lavra . Falou-me de seus excelentes planos e de sua vontade
de fazer boa Música com opções ricas e diferenciadas no
Rio de Janeiro. Conselhos e
sugestões diversos direcionei

ao Maestro norte-americano natural de Chicago, sinônimo de
competência, de cultura e de
musicalidade. Interessado nos
Compositores brasileiros, falou-me de sua curiosidade por
Nepomuceno e por outros mestres brasileiros. Sugeri a ele a
ressurreição da ópera Os Saldunes de Leopoldo Miguéz bem
como a execução de obras de
Guerra-Peixe, de Santoro e de
Villa-Lobos. Muito falamos sobre os Compositores brasileiros
- incluindo os vivos dos quais
diversos nomes sugeri para que
fossem executados - mas principalmente sobre o imenso valor de Carlos Gomes. Dele pedi
que fizesse O Guarany comple-
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A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), fará a
atualização de informações básicas e residenciais dos titulares das
famílias beneficiárias do auxílio
aluguel. Ao todo, serão seis semanas de atendimentos, que ocorrem
entre 29 de outubro e 7 de dezembro. A atualização cadastral é obrigatória para a continuidade do recebimento do benefício, será presencial e não poderá ser feita por
representante.
Os titulares do benefício (1º
ou 2º) deverão comparecer à
Central de Atendimento da Habitação (Avenida São João, 299
– Centro) ou nos pontos de atendimentos regionais.
Os documentos que deverão
ser apresentados são: termo de
compromisso do beneficiário,
documento com foto (RG ou
CNH), comprovante de residência (serão aceitas contas de consumo de água, luz ou telefone
em nome do beneficiário - emitidas nos últimos três meses;
contrato de locação com firma
reconhecida ou declaração do
proprietário do imóvel em que
o beneficiário reside).
Em todos os pontos de
atendimento os serviços serão
realizados de segunda a sábado,
das 8h às 17h.
A partir de 1º de novembro o
Banco do Brasil, instituição responsável pela liberação do auxílio, fará a mobilização dos beneficiários informando, por

to incluindo a maravilhosa Música de Ballet, há muito tempo

esquecida.
Ótima gestão, Ira Levin!
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Dívida Pública Federal fecha
setembro em R$ 4,156 trilhões
A Dívida Pública Federal
(DPF), um dos indicadores de
solvência da economia brasileira, fechou setembro em R$
4,156 trilhões. O valor supera
em 2% o registrado em agosto
(R$ 4,074 trilhões).
No mês passado, a Dívida
Pública Mobiliária (em títulos)
Interna, em circulação no mercado nacional, subiu 2,04%, passando de R$ 3,913 trilhões para
R$ 3,993 trilhões. O indicador
foi impulsionado pela forte

emissão líquida. No mês passado, o Tesouro Nacional emitiu
R$ 57,11 bilhões a mais do que
resgatou (tirou de circulação).
A maior parte das emissões
da Dívida Pública Mobiliária Interna ocorreu em títulos prefixados e corrigidos pela taxa Selic.
Também contribuiu para a alta o
reconhecimento de juros de R$
23,15 bilhões. A apropriação de
juros representa o reconhecimento gradual das taxas que corrigem os juros da dívida pública.

As taxas são incorporadas mês a
mês ao estoque da dívida, conforme o indexador de cada papel.
A alta de 0,63% do dólar no
último mês fez a Dívida Pública
Externa ficar praticamente estável em setembro. O estoque passou de R$ 160,87 bilhões para
R$ 162,49 bilhões.
Apesar da alta em setembro,
a DPF está dentro dos limites
previstos pelo Tesouro. De acordo com o Plano Anual de Financiamento, divulgado no início do

ano, a tendência é que o estoque
da DPF encerre o ano entre R$
4,1 trilhões e R$ 4,3 trilhões.
Por meio da dívida pública,
o governo pega emprestados dos
investidores recursos para honrar compromissos. Em troca,
compromete-se a devolver o dinheiro com alguma correção,
que pode ser definida com antecedência, no caso dos títulos
prefixados, ou seguir a variação
da taxa Selic, da inflação ou do
câmbio. (Agencia Brasil)

Máquinas industriais têm crescimento
de vendas em setembro
O faturamento da indústria de
máquinas e equipamentos totalizou R$ 7.579,25 milhões em
setembro, crescimento de 0,1%
em relação a agosto, e de 2,2%
na comparação com o mesmo
período do ano passado.
Os números proporcionaram um crescimento na taxa
acumulada no ano de 1,2% até
setembro. Os dados foram divulgados na terça-feira (29)
pela Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).
A gerente de economia e estatística da associação, Maria
Cristina Zanella, disse que o resultado positivo ainda é pequeno. “Ano passado contamos com
o bom desempenho do mercado
externo e esse ano ao contrário,
o mercado externo está fraco,
várias economias em desaceleração, nossos parceiros em crise, isso fez com que os nossas
exportações recuassem, mas
ainda assim o mercado interno
manteve um crescimento importante, que faz com que as nossas vendas no período mantivessem taxa de crescimento”.

Vendas
As vendas internas também
apresentaram resultado positivo
em setembro, com 6,8% de
crescimento na comparação
com o mês anterior. Já na comparação com o mesmo período
de 2018, o aumento foi 8,2%.
Segundo a Abimaq, o crescimento interno foi puxado pelas
vendas de máquinas para celulose, máquinas para agricultura e
indústria de transformação.
Exportações
Setembro não foi positivo
para as exportações. As exportações, que em 2018 tiveram
importante papel no crescimento registrado pelo setor, segundo a Abimaq, neste ano esbarrou
num ambiente mundial em desaceleração que levou ao seu encolhimento em 4,5% no acumulado do ano.
Em setembro, as exportações de máquinas e equipamentos apresentaram queda de
10,6% sobre o mês de agosto,
mas crescimento de 0,1% sobre
o mesmo mês de 2018.
Para a entidade, o crescimen-

to acumulado de 1,2% no ano,
abaixo das expectativas, é reflexo desta perda de fôlego das vendas no mercado internacional.
As vendas para a América
Latina, que no passado chegaram
a superar a marca de 50% do total exportado, neste ano tiveram
sua participação deteriorada por
conta da retração em diversos
países. Só a Argentina teve queda de 38%, seguido de Paraguai
(-27%) e Chile (-8%).
“Acredito que os negócios
não serão afetados, poderá ter
algum ruído, é o que está afetando não é tanto a política, mas a
situação econômica da Argentina, vamos torcer para que o país
complete seu ciclo recessivo
como nós estamos completando e volte a crescer, voltando a
crescer, nossas exportações irão
aumentar”, comentou o consultor da presidência Mário Bernardini sobre o novo governo eleito na Argentina.
O desempenho positivo em
setembro ocorreu apenas no setor de fabricante de máquinas
para logística e construção civil,
puxado pelo aumento de 5,4%

nas vendas de máquinas rodoviárias.
As importações de máquinas
recuaram 28,4% em setembro
em relação ao mesmo período
do ano anterior. A queda está relacionada a base de comparação.
O mês de agosto estava inflacionado pela aquisição de sondas
no valor de US$ 590 milhões.
Na opinião do assessor da
presidência Mário Bernardini, a
retomada do crescimento não
virá das exportações. “Claro que
se elas recuperarem ajuda, mas
o crescimento deverá vir de recursos internos, é cada vez mais
importante que o governo tenha
sensibilidade de colocar, junto
ao ajuste fiscal, algumas medidas que possam auxiliar a retomada do crescimento com investimentos em infraestrutura”.
Emprego
Quanto ao nível de emprego,
setembro registrou uma queda de
0,3%, com 307.688 pessoas
ocupadas no setor. Em relação
ao mesmo período do ano anterior, houve crescimento de
3,7%. (Agencia Brasil)

Comércio de bens tem o pior desempenho
dos últimos 10 anos, diz Cepal
O relatório Perspectivas do
Comércio Internacional da América Latina e do Caribe 2019,
lançado na terça-feira(29), pela
Comissão Econômica para a
América Latina e Caribe (Cepal),
analisa a desaceleração do comércio internacional, suas causas e consequências para as economias da região.
O documento aborda três
pontos principais: como a desaceleração mundial e regional do
comércio tem agravado tensões;
como o comércio pode contribuir na redução dos impactos
climáticos; e o papel crucial da
infraestrutura e da logística para
o comércio exterior.
O informe foi apresentado
pela secretária-executiva da Cepal, Alícia Bárcena, no México.
O relatório aponta que, em
2019, o desempenho do comércio mundial de bens pode ser o
pior dos últimos dez anos. Para
se ter ideia, em 2018, o comércio mundial de bens cresceu
2,7% e, em 2019, será de apenas 1,2%.
A forte desaceleração do
comércio exterior se deve a diversas razões, segundo o documento. Entre elas, a menor demanda mundial; a crescente
substituição das importações
pela produção nacional em algumas economias, como a da China; a menor proporção da produção chinesa destinada à exportação; o declínio nas cadeias globais de valor e o surgimento de
novas tecnologias.
OMC
As tensões comerciais refletem, segundo a Cepal, a
competição econômica e tecnológica entre a China e os Estados Unidos, e as crescentes
críticas ao funcionamento da
Organização Mundial do Comércio (OMC).
“As principais críticas que os
Estados Unidos fazem à OMC
são as seguintes: primeiro, que
a OMC não conseguiu que a China se ajuste ao seu modelo econômico, ou seja, se ajuste às próprias regras da OMC. Em segundo lugar, que há países de altos
ingressos, como é o caso de
Cingapura, Emirados Árabes e
Coreia, por exemplo, que seguem se autodesignando como
países ‘em desenvolvimento’ e,
portanto, têm tratamento favore-

cido. E terceiro, que o Órgão de
Apelação (da OMC) excede suas
atribuições e que a sua arbitragem não é totalmente neutra”,
Alícia Bárcena.
Bárcena disse que uma possível reforma na OMC cria
muitas incertezas e “pode chegar ao ponto em que se paralise o Órgão de Apelação da
OMC, que é o único órgão que
tem dentes, porque é o que
impõe as sanções. E isso é prejudicial para os países em vias
de desenvolvimento”.
De acordo com a secretáriaexecutiva da Cepal, Estados e
China começaram a se “desacoplar” e isso tem enormes impactos na economia mundial. A China já começa a substituir importações, o que significa que tem
investido mais na produção de
seus próprios bens intermediários, em vez de importar.
“Há uma desaceleração do
PIB mundial, exceto da Índia,
que é a única economia que não
desacelera. Em todo o resto do
mundo, desacelera. Na América
Latina e Caribe, por um lado temos fatores internos, como uma
estrutura exportadora muito baseada em produtos primários,
sobretudo na América do Sul, e
uma infraestrutura logística muito deficiente. E fatores externos
como as tensões comerciais entre China e Estados Unidos- e
a desaceleração da demanda internacional. Em relação à América Latina, em termos de exportações, o problema é que não
conseguimos dinamizar o comércio intrarregional”, analisou
Bárcena.
Para ela, a região tem que
repensar sua inserção mundial e
seu padrão exportador. “Temos
um padrão exportador obsoleto,
que deve adequar-se aos desafios tecnológicos, logísticos e
sustentáveis. Não aumentamos
em produtividade, nem em inovação tecnológica, logística e
infraestrutura”, criticou.
No primeiro semestre de
2019, de acordo com a Cepal, o
comércio intr arregional na
América Latina foi muito afetado pelo baixo dinamismo
econômico da região. As trocas no Mercosul e na Comunidade do Caribe registraram as
maiores quedas, de 21,5% e
18,5%, respectivamente. A Cepal prevê que o valor das ex-

portações intrarre gionais diminua em 10% em 2019.
Sustentabilidade
Outro ponto tratado no relatório é a dinâmica entre comércio e meio ambiente, que teve
maior visibilidade a partir da década de 1990. De acordo com a
Cepal, para avançar em direção
à sustentabilidade, os acordos
comerciais deveriam incentivar
a difusão de bens e serviços e
tecnologias verdes e desincentivar indústrias de alto impacto
ambiental.
De acordo com o informe,
entre 2007 e 2017, a América
Latina aumentou sua participação nas exportações mundiais de
produtos ambientais de 3,8%
para 4,7%. No entanto, a região
ainda é um grande importador
desses produtos.
“O México e a América Central concentram três quartos das
exportações regionais desses
produtos e os Estados Unidos
são o principal mercado. A incorporação da sustentabilidade
ambiental nas atividades de exportação foi motivada por avanços regulatórios, desastres ecológicos e pressões sociais”,
aponta o relatório.
O desempenho ambiental
das empresas é cada vez mais
avaliado por potenciais investidores internacionais e tornou-se
uma variável sensível para os
consumidores, diz o documento. Os exportadores latino-americanos, particularmente no setor agrícola e de alimentos, estão gradualmente incorporando
melhores práticas ambientais
para responder a essas demandas
e manter sua competitividade
internacional.
Logística e infraestrutura
De acordo com a Cepal, na
América Latina e no Caribe
são observados problemas
como a infraestrutura precária,
o desequilíbrio modal, as falhas
e dificuldades institucionais e
regulatórias e, em muitos casos,
a acentuada dispersão de ações
e visões públicas sobre infraestrutura.
“Para superar essas limitações, é necessário alcançar a
logística integrativa, aplicando o
princípio da co-modalidade e
formando uma ampla rede de
serviços eficientes, resilientes e

sustentáveis. A participação da
região no comércio marítimo
global de mercadorias é examinada, bem como os três principais desafios em termos de políticas de infraestrutura e logística, a saber, o nível de investimentos, a resiliência da infraestrutura e os aspectos regulatórios e de concorrência”, afirma o
documento.
O informe diz ainda que, para
promover mudanças estruturais
progressivas e alcançar os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), é necessária
uma abordagem integrada das
políticas de logística com outras políticas públicas, como desenvolvimento produtivo, financiamento, mobilidade, desenvolvimento social e integração territorial e transfronteiriça.
Ainda segundo a Cepal, na
América Latina e no Caribe, a
logística e a infraestrutura apresentam falhas que afetam negativamente o desempenho comercial e podem ser resumidas
no seguinte diagnóstico: uma
lacuna significativa na infraestrutura, resultado de baixo investimento, o que é agravado por
uma demanda crescente por serviços logísticos eficientes; falhas institucionais e regulatórias que afetam a concorrência;
falta de políticas abrangentes,
que aprofundam as desigualdades territoriais.
A logística marítima é crucial para o comércio mundial,
pois mobiliza 80% de seu volume e 70% de seu valor. O mesmo acontece na região. Na América do Sul, o transporte marítimo é o modo predominante, enquanto na América Central e no
México há uma maior distribuição no transporte rodoviário e
ferroviário - principalmente devido aos fluxos comerciais com
os Estados Unidos - embora o
modo marítimo permaneça o
principal.
A concentração no setor de
logística é uma questão global:
71% do principal tráfego marítimo é controlado por três alianças globais, 76% do movimento do porto de contêineres
é gerenciado pelos 10 maiores
operadores do mundo e 1 de cada
7 contêineres são gerenciados
por 25 empresas globais de
agenciamento de cargas. (Agencia Brasil)

Mudanças no
governo chileno
tentam acalmar
manifestantes
O Presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou a substituição de oito dos 24 ministros do seu Governo, incluindo os da
Economia, Interior e Finanças, alvo de muitas críticas desde o
início da atual crise social e política.
O chefe de Estado do Chile tinha anunciado no sábado que
iria remodelar o seu Executivo, em resposta a protestos populares que o levaram a decretar o recolher obrigatório e a enviar
militares para as ruas.
“O Chile não é o mesmo já há algumas semanas. O país mudou e o governo também precisa mudar para enfrentar estes novos desafios e tempos”, disse o presidente Sebastián Piñera em
referência aos protestos dos últimos dez dias, que já fizeram
vinte mortos.
“Estas medidas não resolvem todos os problemas, mas este é
um primeiro passo importante”, afirmou Piñera, acrescentando
que os manifestantes “refletem a forte vontade do governo por
um Chile socialmente mais justo”. (Agencia Brasil)

Boris Johnson vai propor
novamente antecipar
eleições gerais
O primeiro-ministro britânico Boris Johnson encaminhou
na terça-feira (29) projeto de lei que propõe, mais uma vez, a
realização de eleições antecipadas, comprometendo-se desta
vez com a data de 11 de dezembro. A tentativa de quebrar o
impasse em torno do Brexit surge um dia depois de os membros do Parlamento terem rejeitado eleições gerais para o dia
12 de dezembro.
A “breve proposta de lei”, como chamou Boris Johnson, sugere uma nova votação dos deputados sobre eleições antecipadas que apenas necessitará de uma maioria simples para ser aprovada, em vez de maioria de dois terços, como aconteceu na segunda-feira (28).
Ainda assim, o primeiro-ministro precisa do apoio de pelo
menos alguns deputados dos partidos da oposição que na segunda-feira (28) lhe viraram costas, nomeadamente o Partido Trabalhista, os Liberais Democratas e o Partido Nacional Escocês,
que optaram pela abstenção ou por votar contra.
Esse apoio deverá estar agora garantido, depois de o líder
trabalhista, Jeremy Corbyn, declarar esta terça-feira que a condição que tinha imposto para apoiar eleições antecipadas – a
de uma garantia de que um Brexit sem acordo não acontecerá
– foi aceita.
“Eu frisei consistentemente que estávamos prontos para eleições e que o nosso apoio apenas dependia da garantia de que o
Brexit sem acordo não iria acontecer”, declarou Corbyn, de acordo com membros do seu gabinete.
“Soubemos agora pela União Europeia que a extensão do Artigo 50 até 31 de janeiro foi confirmada”, explicou. “Iremos agora avançar com a campanha mais radical e ambiciosa para uma
mudança real que o nosso país jamais viu”.
O apoio dos Liberais Democratas e do Partido Nacional Escocês também deverá estar garantido, uma vez que estes dois
partidos já tinham proposto a data de 11 de dezembro em vez de
dia 12 para a realização de eleições, sugestão a que Boris Johnson decidiu ceder.
Resultados imprevisíveis
Caso se avance com eleições antecipadas, estas serão as primeiras a realizar-se na época natalícia no Reino Unido desde
1923 e o resultado será imprevisível, em um momento em que a
população se mostra impaciente devido à demora em concretizar o Brexit.
Um cenário de eleições já em dezembro tanto pode voltar a
atribuir o poder a Boris Johnson, que continuaria assim a tentar
fazer passar o seu acordo para o Brexit, ou ao líder trabalhista
Jeremy Corbyn, que provavelmente tentaria renegociar o acordo
ou alcançar um novo referendo. (Agencia Brasil)
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Governo faz balanço de operações
na Amazônia e no litoral do Nordeste
COMUNIDADES
Um dos temas que está hoje na agenda de debates do Congresso Nacional é o desenvolvimento das populações nativas. A
questão central é permitir que indígenas e extrativistas possam
ter condições de desenvolver atividades econômicas para garantir seu próprio sustento e uma das limitações é a proibição de
exercer a produção agropecuária com fins comerciais.
RODEIO
Com o objetivo de preservar a realização de eventos que envolvem animais em atividades como montaria, provas de laço,
vaquejada e outras provas típicas de várias regiões do país, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara
aprovou, dia (24), por unanimidade, o relatório do deputado Neri
Geller (PP-RS), favorável ao Projeto de Lei 213/15, que regulamenta o rodeio crioulo como atividade da cultura popular. A proposta segue agora para o Senado.
CAFÉ
Dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) apontam
que as exportações brasileiras de café em grão, de 1º a 20 de
outubro, foram de 1.989.100 sacas de 60 quilos, com receita de
US$ 231,2 milhões (US$ 16,5 milhões) e um preço médio de
US$ 116,20 por saca. Como comparação, em setembro de 2019
as exportações brasileiras de café em grão totalizaram 2.693
milhões de sacas e alcançaram 3.276 milhões de sacas em outubro de 2018.
IMPORTAÇÃO
A China deve importar melão produzido no Brasil e habilitar
novos frigoríficos brasileiros para fornecerem carne àquele país.
Em compensação, o Brasil vai importar pera chinesa. O anúncio
foi feito pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Tereza Cristina, que se reuniu dia (23) com o colega chinês, Han
Changfu.
FRANGO
Na sexta-feira, 25, o frango vivo comercializado no interior
paulista chegou ao centésimo trigésimo dia com a cotação inalterada em R$3,30/kg. Não se trata, ainda, de um recorde, pois já
houve período de estabilidade mais longo: os 183 dias transcorridos entre março e setembro de 2017, período em que o frango
vivo foi negociado por R$2,50/kg.
CLIMA
A quantidade de cana-de-açúcar processada pelas unidades
produtoras da região Centro-Sul alcançou 37,47 milhões de toneladas na primeira metade de outubro. No acumulado desde o
início da safra 2019/2020 até 16 de outubro, a moagem somou
510,26 milhões de toneladas, contra 485,97 milhões de toneladas apuradas no mesmo período do ano passado – alta de 5,00%.
PESQUISA
O presidente em exercício da Embrapa, Cleber Soares, defendeu, na Câmara dos Deputados, mais recursos para a pesquisa
pública. Ele participou de audiência pública promovida pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
que tratou do tema “Impacto da Ciência e da Tecnologia na Economia do País”.
COMPROMISSO
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEMRJ), viajou dia (22) em missão oficial para Londres (Reino Unido) e Dublin (Irlanda) com o objetivo de reforçar o compromisso do Parlamento brasileiro com o agronegócio, a sustentabilidade e o meio ambiente. O retorno foi no sábado (26).
MELHORAMENTO
Em média doze anos. Este é o tempo que uma nova variedade
de trigo leva para ser desenvolvida, testada e disponibilizada ao
produtor. Um trabalho de detalhes para que quando chegue ao
campo garanta resistência à pragas e doenças, seja mais fácil de
manejar, mais adaptável às diferentes regiões produtoras, com
maior qualidade industrial e rendimento por área.
HORTICULTURA
O jornal argentino Clarin noticiou que o governo nacional
argentino, criou o Programa Nacional de Horticultura , que alcançará produtores de hortícolas em todo o território nacional,
através da resolução 198/2019 do Ministério da Agricultura publicada no Diário Oficial.
SEGURO DEFESO
No próximo mês, 60 mil pescadores artesanais afetados pelo
vazamento de óleo no litoral do Nordeste receberão uma parcela
do seguro defeso. O governo federal vai destinar R$ 59,9 milhões para o pagamento do benefício aos pescadores da área marinha. O anúncio foi feito pelo secretário de Aquicultura e Pesca
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
Jorge Seif Júnior. Segundo Seif, como o óleo afetou a área marinha, o benefício será pago somente aos pescadores dessa área,
independentemente da espécie pescada.
EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 62 anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exterior; na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai e
República Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor do agronegócio, onde agora tem esta coluna semanal de noticias do agronegócio em geral. Também é o autor do quadrinho semanal AgroCartoon, publicado no site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br.
Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, fez na
terça-feira(29) um balanço da
atuação das Forças Armadas na
Amazônia em uma operação de
garantia da lei e da ordem
(GLO), que ganhou o nome de
Verde Brasil. Segundo o general,
a campanha dos militares na região foi concluída com uma redução significativa dos focos de
incêndio e a fiscalização de atividades irregulares na região.
Entre agosto e setembro, houve redução de 16% dos focos,
conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe). De setembro a outubro, na
contabilidade ainda não fechada do
mês atual, houve nova queda. “O
número de queimadas começa a
diminuir, face a atuação nossa também. Ainda falta acabar o ano, mas
tende a ficar abaixo da média
histórica”, declarou Azevedo.
Pelos mapas apresentados
no balanço, alguns focos permanecem em localidades, com casos mais graves na região da cidade de Altamira, no Pará. A operação começou em 23 de agosto e terminou em 24 de outubro,

em meio a polêmicas e críticas
internas e externas e respostas
do Executivo. De acordo com o
ministro, foram combatidos
1.407 focos de incêndio por via
terrestre e 428 focos por via
aérea. O ministro apresentou
também dados sobre a evolução
do desmatamento nos últimos
meses, ressaltando que houve
um aumento em agosto.
Foi ainda iniciada investigação para apurar responsáveis, que
chegou a deter fazendeiros suspeitos. O delegado da Polícia
Federal Tiago Ferreira destacou
a Operação Pacto do Fogo, deflagrada recentemente e que teve
quatro alvos entre empresários e
donos de terras. “Apreendemos
equipamentos econômicos de
quatro alvos, que estão sendo analisados. Com base nela [análise]
vamos poder determinar se há outras pessoas envolvidas e, a partir daí, expandir a linha de investigação”, informou o delegado.
Além das investigações e do
combate aos focos, Azevedo e
Silva apresentou números relacionados à fiscalização de crimes ambientais na região, como

extração de madeira e garimpo
sem autorização. Os militares
aplicaram 352 termos de infração, que resultaram em R$ 141
milhões em multas. As ações
apreenderam 23 milhões de metros cúbicos (m3) de madeira
obtida ilegalmente e desmontou
45 acampamentos clandestinos.
Manchas de óleo
O ministro da Defesa também abordou a operação de combate às manchas de óleo no Nordeste. Reiterou a atuação das
Forças Armadas e agências do
Executivo em parceria com autoridades estaduais e municipais. Segundo Azevedo, até a terça-feira (29) a contabilização do
governo registra 254 localidades atingidas. Nesta terça-feira,
ainda havia 19 praias com manchas de óleo.
O comandante operacional
da Marinha, Leonardo Puntel,
confirmou a preocupação de deslocamento das manchas para o sul
da Bahia, com risco de atingir o
santuário de Abrolhos, e para o
Espírito Santo. Ele argumentou
que o acompanhamento é difícil,

uma vez que o óleo trafega por
baixo da superfície do oceano,
emergindo quando entra em contato com a arrebentação.
Sobre as apurações, Puntel
retomou a informação dada no
último sábado (26) de que o governo investiga 30 navios de 11
países e notificou as empresas
e os governos para cobrar esclarecimentos deles. A Marinha
também visa descobrir navios de
atuação não oficial (dark ships,
no termo em inglês). “Não é investigação fácil. É local de 500
quilômetros da costa do litoral
nordestino, área retangular, e
com isso muitos navios passaram por ali”, observou.
Questionado por jornalistas,
Fernando Azevedo e Silva negou
que o governo tenha demorado a
atuar, e ressaltou que, desde 2 de
setembro, equipes de autoridades
do Executivo foram designadas
para atuar no combate às manchas. “O governo vem atuando
desde o dia 2 de setembro. Estamos aperfeiçoando os processos,
em coordenação das áreas federal, estadual e municipal”, respondeu. (Agencia Brasil)

Diretor de Itaipu espera que acordo
com Paraguai saia até o fim do ano
O diretor-geral da Itaipu Binacional, no lado brasileiro, Joaquim Silva e Luna, disse na
terça-feira (29) ter “confiança” de que, até o fim do ano,
Brasil e Paraguai cheguem a
um acordo sobre contrato de
compra de energia da usina hidrelétrica pela Administração
Nacional de Eletricidade
(Ande), empresa estatal do país
vizinho, e pela Eletrobras.
“Presume-se que até o

final de novembro, início de
dezembro este assunto seja encerrado e seja concluído. O
importante é que ao final do
ano toda a energia produzida e
entregue seja contratada”, disse Silva e Luna, durante audiência pública na Comissão de
Minas e Energia da Câmara dos
Deputados.
A ata bilateral do acordo para
a negociação de energia elétrica produzida por Itaipu, no perí-

odo de 2019 a 2022, foi anulada após a divulgação das condições do acordo ter provocado
uma crise política no Paraguai.
As negociações estão sendo
feitas em nível técnico pela Ande
e pela Eletrobras e no âmbito
político pelos ministérios das
Relações Exteriores e de Minas
e Energia dos dois países.
O diretor de Itaipu informou
que a última reunião da área técnica que está negociando o acor-

do ocorreu no dia 15 de outubro.
“O entendimento não está parado. Está avançando”, destacou.
Itaipu é líder mundial na geração de energia limpa e renovável. A usina tem 20 unidades
geradoras e 14 mil megawatts
de potência instalada. Em
2018, a hidrelétrica foi responsável pelo abastecimento
de 15% de toda a energia consumida pelo Brasil e de 90%
do Paraguai. (Agencia Brasil)

STJ suspende julgamento que
pode anular sentença de Lula
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Leopoldo de Arruda Raposo suspendeu
o julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF4), previsto para esta quarta-feira(30), que poderia anular
a condenação do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva no processo do sítio em Atibaia (SP).
Nesta tarde, Raposo aceitou um
pedido liminar feito pela defesa
de Lula.
Nesta quarta-feira, a 8ª Turma do TRF4, sediada em Porto
Alegre, julgaria uma questão de
ordem do relator do processo,
desembargador João Pedro Gebran Neto, para que fosse discutida a anulação da sentença de

Lula, condenado a 12 anos e 11
meses de prisão no caso pela
juíza federal Gabriela Hardt, em
fevereiro.
O debate foi motivado pela
decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) que reconheceu o
direito de advogados de delatados poderem apresentar as alegações finais, última fase antes
da sentença, após a manifestação da defesa dos delatores. A
questão pode anular várias sentenças da Operação Lava Jato.
A defesa de Lula discordou
do julgamento que pode anular a
sentença. Os advogados querem
a anulação de todo o processo,
e não somente da sentença, por
entenderem que o ex-presiden-

te não praticou nenhum crime e
foi julgado de forma parcial pelo
então juiz Sergio Moro.
Caso a sentença de Lula fosse anulada na sessão desta quarta-feira, o processo voltaria para
fase de alegações finais na Justiça Federal em Curitiba. Após
o cumprimento das manifestações das defesas, de acordo com
a decisão do Supremo, nova sentença poderá ser proferida.
Lula está preso desde 7 de
abril do ano passado por sua primeira condenação, no caso do
tríplex em Guarujá (SP). O expresidente cumpre pena de 12
anos e um mês de prisão pelos
crimes de corrupção passiva e
lavagem de dinheiro. A prisão foi

definida com base na decisão do
STF que autorizou prisão após
condenação em segunda instância.
Na decisão, o ministro concordou com a defesa de Lula e
entendeu que a questão de ordem proposta pelo desembargador Gebran não pode ser julgada
de forma fatiada, ou seja, o processo deveria ser julgado na íntegra.
“Faz-se desproporcional a
desarrazoada a cisão do julgamento da forma como pretendida pelo tribunal, não encontrando amparo no cipoal normativo,
nem na Carta Maior, nem mesmo na legislação correlata”, decidiu Raposo. (Agencia Brasil)

Não falta dinheiro para combater
vazamento, diz ministro Albuquerque
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse na
terça-feira(29) que não faltam
recursos ao país para combater
o vazamento de petróleo no Nordeste. As manchas de óleo cru
começaram a chegar às praias no
fim de agosto e atingiram mais
de 200 localidades em todos os
estados da região. Desde então,
foram recolhidas mais de 1 mil
toneladas do produto, numa extensão de 2,5 mil quilômetros.
Segundo Albuquerque, o trabalho é coordenado pela Marinha e a origem do vazamento ainda é desconhecida. “O ministério presta apoio e faz parte do
gabinete que está acompanhando essa situação. Não tenho conhecimento de nenhuma conclu-

são que se tenha chegado. Nós
temos evoluído muito ao longo
do tempo, mas a causa desse
óleo é desconhecida”.
O ministro conversou com a
imprensa depois de participar, na
manhã de terça-feira (29), da
mesa de abertura da Offshore
Technology Conference (OTC)
Brasil 2019, quinta edição do
principal congresso de petróleo
e gás do país, que vai até quintafeira (31) no Centro de Convenções Sulamérica, no centro do
Rio de Janeiro.
Albuquerque elogiou a iniciativa da Petrobras de colocar à
disposição todos os meios da
empresa na solução do problema, inclusive na investigação da
origem do vazamento. Segundo

ele, a comunidade internacional
está mobilizada em torno da
questão.
“Esse esforço está sendo feito de forma integrada e com a
comunidade internacional. Todos estão envolvidos, a Organização Marítima Internacional,
que tem sede em Londres, vários órgãos internacionais, não só
de prevenção do meio ambiente, mas também que estão ligados ao setor de petróleo e gás,
estão buscando e enviando informações para que se chegue a
uma conclusão”.
O diretor-geral da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),
Décio Oddone, que também participou do evento, disse que o

fato é inédito, por não se saber a
origem do vazamento. “Não conheço um evento como esse que
tenha acontecido no mundo,
onde não se sabe a origem, o
volume, a causa. Não se consegue monitorar em tempo real
porque parte do petróleo vazado
fica por baixo da água, por ser
mais denso”.
Segundo Oddone, o laboratório da ANP também está ajudando na análise das amostras e
a agência integra o grupo de investigação, junto com a Marinha
e o Ibama. “Não foi um vazamento originado no Brasil, não foi
em águas brasileiras, não tem
relação com operações no Brasil”, disse Oddone. (Agencia
Brasil)

Educação de São Paulo investe R$ 32,9 mi
na atualização do acervo de livros
A Prefeitura de São Paulo
está investindo R$ 32,9 milhões
para atualizar o acervo de livros das unidades escolares
e do Programa Minha Biblioteca. O investimento entregou R$ 1,7 milhão de exemplares de livros de literatura
nas escolas e na entrega direta de exemplares para os
alunos em 2019. Ao todo o
projeto já distribuiu 3 milhões de livro desde 2018,
quando foi implementado.
Pela primeira vez na história

a Secretaria Municipal está investindo em livros de literatura
para todo o público atendido pela
Pasta; alunos do Infantil até os
adultos que voltaram a estudar
nos CIEJAS terão livros que respeitam o aprendizado de cada faixa etária.
O processo de aquisição foi
iniciado em abril. Participaram
do certame 393 editoras com
mais de 6.000 títulos.
Para a seleção dos títulos
uma banca formada por 150
pessoas analisou os exempla-

res e chegaram a uma lista
com 1241 títulos de 265 editoras diferentes.
“Estamos investindo para
que toda a rede tenha acesso
garantido aos livros. Assim,
formamos mais e melhor nossos estudantes”, garante o secretário Bruno Caetano.
A entrega dos livros será
iniciada em outubro deste ano
em datas que serão definidas
pela Secretaria de Educação
em conjunto com as unidades
de ensino

O Programa Minha Biblioteca tem uma novidade este ano,
os livros agora também serão
entregues para os alunos do Ensino Infantil, 349 títulos foram
selecionados para que os pais
ajudem a incentivar os filhos
com o hábito da leitura.
O objetivo do projeto é promover o acesso e fomentar o hábito da leitura dos estudantes da
rede municipal, por meio da entrega de livros infantis e infanto-juvenis que serão levados para
fora das unidades de ensino.

Jornal O DIA SP

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

03 VARA C VEL FORO REG ONAL
JABAQUARA
SÃO PAULO SP 03 OF C O C VEL

MENDES GONÇALVES S/A

Edital de 1º e 2º. Leilões de bem móvel e para intimação da requerida: Casa de Repouso Izabelle Ltda – ME - CNPJ: 05.066.234/0001-55 e Ednalva Virgens de Andrade CPF: 034.937.298-55 , expedido nos autos de – Ação de Indenização – Proc. 0115186-53.2009.8.26.003, promovida por Maria Nazaré da Silva – CPF: 279.088.158-80.
O EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 03ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL III – JABAQUARA, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a quantos
o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que, com fulcro no artigo 879 inciso II combinado com artigo 882 do Novo CPC/2015, e regulamentado pelo Prov. CSM
1625/2009 do TJ/SP, através do sítio homologado pelo Tribunal de Justiça, www.unileiloes.com.br, sob a gestão da Leiloeira Oficial Fabiana Cusato, Jucesp nº 619, foi
designado para o 1º. Leilão, o dia 04/11/2019 às 10:00 hs, encerrando-se em 06/11/2019 às 10:00 hs, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo
que, em não havendo licitantes, abrir-se-á o 2º. Leilão no dia 06/11/2019 às 10:01 hs e se encerrará no dia 26/11/2019 às 10:00 hs, ocasião em que o referido bem será
entregue a quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 60% da avaliação atualizada do bem abaixo descrito: LOTE ÚNICO: Um terreno do lote 09 (nove) a quadra
11 (onze) do Parque Sete de Setembro, Vila Conceição, neste Distrito, Município e Comarca, medindo 5m de frente para a Rua Saquarema, por 25,40m da frente aos
fundos de ambos os lados, tendo nos fundos 5m, encerrando a área de 127m2, confrontando de ambos os lados e fundos com o restante do mesmo lote 09 dos
proprietários; e dista 150m da Rua Natal, considerando a linha de prolongamento de seu lado esquerdo até atingir à Av. Washington Luiz. Inscrição imobiliária:
30.23.041.00-4. Imóvel devidamente matriculado sob o número 7884 do CRI de Diadema. Avaliação: R$ R$ 515.707,25 (Quinhentos e quinze mil setecentos e sete
reais e vinte e cinco centavos) atualizado até setembro de 2.019 Local: R. Saquarema, 128 – Centro – Diadema/SP. CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente
leilão será efetuado na modalidade “on-line”, e quem pretende arrematar dito bem, deverá ofertar lanços pela Internet através do site www.unileiloes.com.br, mediante
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência da data do Leilão. Fica fixado como acréscimo mínimo obrigatório o valor de R$ 10.000,00, para fins de lanço
superiores ao lanço corrente, conforme artigo 16 do Provimento CSM nº 1625/2009. DO PAGAMENTO: O arrematante terá o prazo de 24 horas para realizar o depósito judicial,
através de guias emitidas pelo sistema, em conformidade com o artigo 18 e 19 do Provimento CSM 1628/2009. Caso o credor opte por não adjudicar o bem, participará das
hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando se a exibição do preço, até o valor atualizado. O valor excedente deverá ser depositado no
prazo de 24 horas. Ressalta-se que, caso arremate o bem a credora deve pagar o valor da comissão do gestor. DA COMISSAO: A comissão da Leiloeira será de 5% sobre o
valor da arrematação, a ser paga pelo arrematante, no prazo de até 24 horas após o leilão, através de depósito bancário em dinheiro na conta a ser indicada pela Leiloeira no
prazo de até 3 horas após o fechamento do Leilão. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado pelo
Juiz. Em caso de inadimplência, deve ser observado o procedimento previsto no artigo 21 do Provimento. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará perante o Juízo
competente a imissão na posse. DO ACORDO e outros: Em caso de adjudicação, remição ou acordo, a comissão será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da avaliação, a
ser pago pelo adjudicante ou pelo requerido conforme o caso, para cobertura de custos do Leilão. Esse valor deverá ser depositado diretamente na conta da Leiloeira (Banco
do Brasil – Agência nº 48526 – Conta corrente nº 11.944-X) e encaminhado o comprovante de depósito para o e-mail juridico@unileiloes.com.br. Fica registrado que o
arrematante arcará com as despesas, custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. Fica registrado que o
arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o(s) bem(ns), exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários, conforme o art. 130, parágrafo
único do CTN. Caso as partes, cônjuges e terceiros interessados não sejam encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas do Leilão Eletrônico,
quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital como notificação. INFORMAÇÕES: Dúvidas poderão ser dirimidas através do telefone: (11)
5041-5278, ou solicitadas através do e-mail: juridico@unileiloes.com.br ou compulsando os Autos. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se
encontram. Será

Stellar Participações S.A.
CNPJ/ME 30.821.724/0001-67 - NIRE 35.300.533.461
Extrato da Ata da AGE - Realizada em 19/09/2019.
Aos 19/09/2019, às 10hs, na sede social. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Gabriel Nascimento Pinto; José Alexandre Machado Costa: Secretário.
Deliberações: (a) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, atualmente de R$4.604.685.387,00, para R$4.715.800.807,00, um aumento, portanto,
de R$111.115.420,00, mediante a emissão de 68.028.286 novas ações ordinárias e 50.545.351 novas ações preferenciais, todas nominativas e sem valor
nominal, a serem subscritas e integralizadas nas seguintes condições: (i) o preço de emissão por ação de R$0,937100546220067 referente às novas ações
ordinárias e preferenciais foi fixado levando-se em consideração o valor patrimonial das ações, de acordo com balanço da Companhia levantado em
31/08/2019, nos termos do §1º do artigo 170 da Lei 6.404/76, conforme alterada; (ii) o valor total do preço de emissão das novas ações será destinado ao
aumento de capital social da Companhia; (iii) as novas ações ordinárias e preferenciais serão subscritas pelos acionistas nos termos do Boletim de Subscrição
anexo à presente ata como Documento II, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da Companhia, a saber: (iii.1) 44.174.727 ações ordinárias,
pelo preço total de emissão de R$41.396.160,84, todas nominativas e sem valor nominal, pela acionista Stellar Canada Holding, LLC; (iii.2) 11.734.223
ações ordinárias e 24.864.651 ações preferenciais, pelo preço total de emissão das ações ordinárias e preferenciais de R$34.296.824,61, todas nominativas
e sem valor nominal, pela acionista Data Infrastructure Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; e (iii.3) 12.119.336 ações ordinárias
e 25.680.700 ações preferenciais, pelo preço total de emissão das ações ordinárias e preferenciais de R$35.422.434,56, todas nominativas e sem valor
nominal, pela acionista Digital Stellar Sub, LLC; (iv) a integralização dos lotes de 68.028.286 novas ações ordinárias e 50.545.351 novas ações preferenciais
será feita no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, nos termos do Boletim de Subscrição; (b) Consignar que os atuais acionistas da Companhia
renunciaram expressamente, de forma irrevogável e irretratável, aos seus respectivos direitos de preferência para a subscrição das novas ações ordinárias
e preferenciais emitidas pela Companhia nos termos da presente ata; (c) Aprovar expressamente o Boletim de Subscrição mencionado no item “iii” acima,
e declarar formalmente concretizado o aumento de capital mediante a emissão das referidas novas ações ordinárias e preferenciais; (d) Aprovar, em
decorrência das deliberações acima, a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital
social é de R$4.715.800.807,00, dividido em 2.409.544.774 ações ordinárias e 2.313.714.250 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal”;
e (e) Autorizar os Diretores e/ou procuradores da Companhia a praticarem todos os atos e a assinarem todos e quaisquer documentos necessários e
convenientes para a implementação do aumento do capital social acima deliberado. Os termos desta ata foram aprovados pelos acionistas presentes, que a
subscrevem. SP, 19/09/2019. (aa) Gabriel Nascimento Pinto - Presidente, José Alexandre Machado Costa - Secretário da Mesa. p.p. Data Infrastructure
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - José Alexandre Machado Costa e Felipe Escamilia Rocha; p.p. Stellar Canada Holding, LLC
- Gabriel Nascimento Pinto; e p.p. Digital Stellar Sub, LLC - Gabriel Nascimento Pinto. Confere com o original: Gabriel Nascimento Pinto - Presidente;
José Alexandre Machado Costa - Secretário da Mesa. JUCESP nº 544.154/19-8 em 14/10/2019 - Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.
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CNPJ 55.288.799/0001-55
Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas a reunirem-se em AGE em
11.11.2019 às 10 horas em 1ª chamada, havendo quórum,
ou às 11 horas 2ª convocação, com qualquer número de
acionistas presentes, na sede da sociedade, São Paulo/SP
na Rua Brigadeiro Tobias, 356, 11º andar, conjunto A, Sala
111, Centro, a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte Ordem
do dia: a) distribuição de dividendos; b) Outros assuntos de
interesse da sociedade. São Paulo-SP, 24.10.2019.
Raul Francisco Mendes Prates - Presidente.
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO
NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE EMICO ISHIMINE, REQUERIDO
POR NILCE MIYUKI ISHIMINE - PROCESSO Nº102429676.2017.8.26.0001.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ªVara da

Família e Sucessões,do Foro Regional I - Santana, Estado de
São Paulo, Dr(a). CAIO SALVADOR FILARDI,na forma da Lei,
etc.FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que,por sentença proferida em 04/12/2018, foi
decretada a INTERDIÇÃO de EMICO ISHIMINE,CPF 247.113.35846, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer
pessoal-mente os atos da vida civil e nomeado(a) como
CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Nilce
Miyuki Ishimine, CPF: 047.862.168-01 e RG: 13.504.730-4. O
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de
dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 02 de abril de 2019. [30]

Jornal
ODIASP

ISEC SECURITIZADORA S.A - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários
da 5ª Série da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. - Edital de Convocação
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 5ª Série da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A (“Emissora” e “Emissão”), Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, (“Agente Fiduciário”), e os representantes da
Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em
primeira convocação, em 18 de novembro de 2019, às 11 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 12.4 do Termo Securitização de Créditos Imobiliários da 5ª Série da
1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (“Termo de Securitização” e “Securitizadora”), deliberar e/ou discutir sobre a seguinte Ordem do Dia: Ordem do Dia: Em decorrência da deliberação tomada na Assembleia Geral dos Titulares de CRI realizada em 08
de Agosto de 2019 (“AGT 08.08.19”), na qual deliberou-se pelo vencimento antecipado da CCB de nº FLAC01, emitida pela Flacam Empreendimentos e Participações (“Devedora”), no valor total de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) (“CCB”),
e em razão da contratação do Balera, Berbel e Mitne Advogados Associados (“Assessor Legal”) para aplicação de estratégia jurídica a ser adotada face o vencimento antecipado, deliberar sobre: (i) O envio, ou não, de notiﬁcação à Devedora acerca da deliberação de vencimento antecipado da CCB na AGT 08.08.19; (ii) Apresentação e aprovação da estratégia jurídica a ser apresentada pelo Assessor Legal contratado; (iii) Aprovação, ou não, da minuta da Ação de Execução apresentada pelo Assessor Legal, bem como das custas processuais necessárias para ingresso da ação judicial; (iv) Aprovar, ou não, a inclusão de remuneração adicional devida à Securitizadora no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por homem-hora de trabalho dedicado às atividades relacionadas ao CRI, incluindo, mas não limitado a participação em assembleias, elaboração de Atas, conferências telefônicas e reuniões presenciais; e (v) Apresentação pela Emissora do detalhamento de todas as despesas ordinárias, recorrentes e
extraordinárias do CRI, conforme deﬁnido na AGT 08.08.2019, sendo que pela impossibilidade de apresentação em sede de Assembleia até o dia 16.08.2019, as despesas serão apresentadas na presente Assembleia do dia 18.11.2019. Quórum: O quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação e, em
segunda convocação com qualquer número. Todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por 100% (cem por cento) dos CRI em circulação, ressalvadas as hipóteses previstas na cláusula 12.8 do
Termo de Securitização, as quais deverão ser aprovadas, sejam em primeira ou segunda convocação por no mínimo 90% (noventa por cento) dos CRI em circulação Procuração: 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 do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Para que a veriﬁcação de quórum seja feita com certa celeridade e de modo eﬁcaz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Emissora e ao Agente Fiduciário: (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br, juridico@isecbrasil.com.br e contencioso@pentagonotrustee.com.br; ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora em sua sede, 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, 29 de outubro de 2019. - Isec Securitizadora S.A
CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5
E 17 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Rua Eulo Maroni,
170, Apartamento 53, 5º andar, Bloco 05, Edificio Edimburgo, Condominio Gra Bretanha,
Vila Lageado, São Paulo - SP, CEP: 05338-100
1º leilão 06/11/2019 a partir das 12:00 horas
2º leilão 27/11/2019 a partir das 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP
Agente: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários:
CELSO CRUZ LOMBARDI, Brasileiro(a), Comerciante, CPF 085.823.608-78,
CI: 3.045.279/SP, Casado(a) com NEIDE TRIGNANI CRUZ, Brasileiro(a), Comerciante,
CPF 274.852.378-45, CI: 7.759.923-8/SP.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559, Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP
ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
SED:A01971

CNPJ/MF Nº. 29.938.085/0001-35 - NIRE Nº. 3530051461-1 - COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 24 de setembro de 2019, às 16h00, na sede da Concessionária das Linhas 5 e 17 do
Metrô de São Paulo S.A. (“Companhia”), localizada na Estrada de Itapecerica, nº. 4.157, Bairro Capão Redondo, CEP:
05.858-001, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404,
de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se veriﬁca das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO:
Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira e o Sr. Carlos Alberto Pinto Nogueira, como secretário. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre
a celebração de Termo de Acordo Operacional entre partes relacionadas. 6. DELIBERAÇÕES: As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, conforme atribuição prevista no artigo 6º, inciso (xxi) do
Estatuto Social da Companhia, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como
faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Aprovar a celebração, pela Companhia e a Concessionária da Linha 4
do Metrô de São Paulo S.A. (“ViaQuatro”), de Termo de Acordo Operacional para ressarcimento, pela Companhia à ViaQuatro, de custos relacionados à mão-de-obra compartilhada entre as partes no valor de até R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), a ser realizado e contabilizado até dezembro de 2019, tudo conforme termos e condições apresentados na presente assembleia. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual
foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 24 de setembro de 2019. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e Carlos Alberto Pinto Nogueira, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., representada pelo Sr. Paulo Yukio Fukuzaki; e (2) RUASINVEST PARTICIPAÇÕES S.A., representada pelo Sr. Paulo José Dinis Ruas e Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original, lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 01, às folhas 96 e 97. Luís Augusto
Valença de Oliveira - Presidente da Mesa, Carlos Alberto Pinto Nogueira - Secretário da Mesa. JUCESP nº 531.619/199 em 04.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

U.S.J. - Açúcar e Álcool S.A.

CNPJ nº 44.209.336/0001-34 - NIRE 35.300.060.474
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - AGE
Ficam os Srs. acionistas da Companhia convocados a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 04/11/2019, às 11:30h, na
sede da Companhia, na R. Joaquim Floriano, 72, 13º andar, conjunto135/6, Itaim-Bibi, São Paulo-SP, a ﬁm de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Reforma do Estatuto Social da Companhia com vistas à (i) implantação do Conselho
de Administração; (ii) alteração das competências do Diretor-Presidente e Diretoria e representação legal da Companhia;
2) Eleição do Conselho de Administração; e 3) Fixação da remuneração global da administração da Companhia. São Paulo/
SP. 26/10/2019. Maria Carolina Ometto Fontanari - Presidente.

Aguassanta Participações S.A.
30 - 31/10 - 01/11/2019
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m

m

CNPJ nº 07.198.897/0001-59 - NIRE 35.300.320.484
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam convocados os Srs. acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada no dia 04 de novembro de 2019, às 14 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16° andar, Sala
08, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre (i) a emissão de debêntures pela Companhia,
conversíveis em ações, em duas séries, com garantia real, para colocação privada (“Emissão” e “Debentures”,
respectivamente), conforme dispõe o Artigo 59 da Lei 6.404/76, bem como sobre os atos a ela correlatos a
serem praticados pela Diretoria da Companhia; e (ii) se for o caso, fixar prazo para o exercício, pelos acionistas
da Companhia, do direito de preferência na subscrição das Debêntures.
São Paulo (SP), 25 de outubro de 2019
Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente do Conselho de Administração

SRN Mineração S.A.

ISPM Serviços de Informática Ltda. - CNPJ n° 04.439.566/0001-75 – NIRE 35228167000
Edital de Convocação e Aviso Aos Sócios – Reunião de Sócios
Ficam convocados, pelo presente edital, todos os sócios da ISPM Serviços de Informática Ltda. (“Sociedade”) a comparecerem à Reunião de Sócios a ser realizada no dia 04/11/19, às 15 hs, na Rua Olimpíadas, nº 134, 9° andar, Vila Olímpia,
em SP/SP, com a seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre a cessão da totalidade das quotas da Sociedade de titularidade
dos sócios Álvaro Peçanha Martins Neto e Taperoá Participações Ltda., nos termos do Contrato Social da Sociedade; e
(ii) caso aprovada a deliberação prevista no item “i”, deliberar sobre a alteração e consolidação do Contrato Social da
Sociedade. São Paulo, 25/10/19. Bruno Ferraz Musa e João Carlos dos Santos Silva – Diretores. (25, 26 e 30/10/2019)

USJ-Administração e Participações S.A.
CNPJ nº 48.119.937/0001-07 - NIRE 35.300.051.858
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - AGE
Ficam os Srs. acionistas da Companhia convocados a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 04/11/2019, às 14:30h, na
sede da Companhia, na R. Joaquim Floriano, 72, 13º andar, conjunto135/6, Itaim-Bibi, São Paulo/SP, a ﬁm de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Substituição de membros do Conselho de Administração; 2) Fixação da remuneração
global da administração da Companhia. São Paulo/SP, 26/10/2019. Hermínio Ometto Neto - Presidente do Conselho
de Administração.

Companhia Agrícola São Jerônimo
CNPJ nº 47.331.475/0001-24 - NIRE 35.300.060.458
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - AGE
Ficam os Srs. acionistas da Companhia convocados a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 04/11/2019, às
10:30h, na sede da Companhia, na R. Joaquim Floriano, 72, 13º andar, conjunto135/6, Itaim Bibi, São Paulo-SP, a
ﬁm de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Eleição de membros da Diretoria e ﬁxação da remuneração
global do órgão. São Paulo/SP. 26/10/2019. Maria Carolina Ometto Fontanari - Presidente.

(anteriormente denominada SRN Holding S.A.)
CNPJ/ME nº 18.531.355/0001-72 – NIRE 35.300.477.553
Convocação – Assembleia Geral Ordinária
O Presidente do Conselho de Administração da Companhia, vem convocar os Acionistas para se reunirem em AGO da
Companhia, a ser realizada no dia 06/11/2019, às 09h30, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 16º
andar, São Paulo-SP, para deliberar sobre (i) as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício
encerrado em 31/12/2018; (ii) a destinação do lucro do exercício encerrado em 31/12/2018; (iii) o orçamento da Companhia
para o exercício de 2020; e (iv) a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia. Os Acionistas poderão
ser representados por procurador constituído há menos de 1 ano, que seja acionista, administrador da companhia ou
advogado. Os documentos pertinentes às matérias da ordem do dia foram publicados em 27/06/2019 e estão disponíveis
para consulta na sede da Companhia. Presidente do Conselho de Administração.
(25, 26 e 30/10/2019)
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40 DIAS. PROCESSO Nº 1126149-93.2015.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Sachsida
Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Amália Maria da Fonseca Borges, RG 02426954793 SSP/BA,
CPF 175.861.945-72, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário, por parte de Condomínio
Edifício Alitália, objetivando a cobrança de R$ 7.681,88 (dezembro/2015), a ser atualizada, oriunda do
inadimplemento das despesas condominiais da unidade 81, localizada no 8º andar, e vaga de garagem nº
17, localizada no 1º subsolo, do condomínio autor, sito na Rua Baluarte, 686, Vila Olímpia, São Paulo-SP.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO , por EDITAL, para
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 01 de outubro de 2019.
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EDITAL DE PROCLAMAS

Agro Pecuária Nova Louzã S.A.
CNPJ nº 45.142.296/0001-13 - NIRE 35.300.009.053
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - AGE
Ficam os Srs. acionistas da Companhia convocados a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 04/11/2019, às
10:00h, na sede da Companhia, na R. Joaquim Floriano, 72, 13º andar, conjunto 135/6, Itaim Bibi, São Paulo/SP, a
ﬁm de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Eleição de membros da Diretoria e ﬁxação da remuneração
global do órgão. São Paulo/SP, 26/10/2019. Maria Carolina Ometto Fontanari - Presidente.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
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EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Rua Cruz do
Espírito Santo, 360, Apartamento 304, 3º Pavimento, Bloco 01, Empreendimento
Residencial Leonardo da Vinci, Vila Chabilândia, distrito de Guaianazes, São Paulo SP, CEP: 08440-470
1º leilão 06/11/2019 a partir das 12:00 horas
2º leilão 27/11/2019 a partir das 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, Perdizes, São Paulo, SP
Agente: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários:
LEOPOLDO PEREIRA CALHEIROS, Brasileiro(a), Garçom, CPF 349.666.334-00,
CI: 4.614.910 SSP/PE, Casado(a) com MARCIA CRISTINA DE MELO CALHEIROS,
Brasileiro, Do lar, CPF 384.204.904-82 CI: 658.196
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão Informações tel. (11) 93285-4559, Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara,
Itupeva/SP
ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B37492
30 - 31/10 - 01/11/2019

LUAN DOS SANT OS CARVALHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR DE SAC,
NASCIDO EM SUZANO, SP NO DIA (10/11/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ROGERIO FIALHO DE CARVALHO E DE MARIA MARTINS DOS SANTOS
CARVALHO. AMANDABATISTA FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(02/12/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA GUARULHOS, SP, FILHA DE
JOSÉ DOMINGOS SANTOS FERREIRA E DE ADRIANABATISTA DOS SANTOS FERREIRA.
MARCOS JOSÉ DE SOUZA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO REPRESENTANTE
COMERCIAL, NASCIDO EM GUARULHOS, SP NO DIA (07/09/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE DE SOUZA NETO E DE ANA ROSA TELES DE
SOUZA. GLEICY DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃOTECNICO EM RADIOLOGIA,
NASCIDA EM RONDONÓPOLIS, MT NO DIA (29/12/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA
ITAQUAQUECETUBA, SP, FILHADE FRANCISNEI DAS GRAÇAS OLIVEIRA E DE CLEIDEAPARECIDA
OLIVEIRA.
ABEL CCOSSEGIAN, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AUTONOMO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (16/01/1960), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE CHAIKAZOUM CCOSSEGIAN E DE HOSANA CCOSSEGIAN. ALESSANDRA DOS SANTOS,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA(17/
03/1973), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL DE
OLIVEIRA SANTOS E DE FRANCISCA BARBARA DOS SANTOS.
DOUGLAS CORREA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM ITABUNA, BA NO DIA (15/12/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDSON DASILVA E DE MARIA DAS VIRGENS CORREASILVA. SIMONE
BORGES DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TÉCNICA EM FATURAMENTO,
NASCIDA EM MACEIO, AL NO DIA (12/09/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHADE ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA DO NASCIMENTO E DE MARIA CÍCERABORGES
DOS SANTOS.
FLAVIO DE FRANÇA DIAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SEGURANÇA, NASCIDO EM
PALMEIRA DOS INDIOS, AL NO DIA (23/08/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL ALVES DIAS E DE JOSEFA SONILDADE FRANÇA DIAS. KEITHY
ANNY SANTOS LOPES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM CAMPO
FORMOSO, BA NO DIA (30/03/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE DÍDIMO GOMES LOPES E DE PEDRINA DA CRUZ SANTOS LOPES.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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Página 5

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do proc. nº 1007039-81.2014.8.26.0053. O (A)
MM. Juiz (a) de Direito da 8ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central-Fazenda Pública/
Acidente, Estado de São Paulo, Dr. (a), Thiago Baldani Gomes De Filippo, na forma da
Lei, etc. FAZ SABERA TERCEIROS INTERESSADOS NALIDE que o (a) COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS move uma ação de desapropriação por
utilidade publica/DL 3.365/1941 em face de Ubaldo Jose dos Santos e Rosarinha Dias dos
Santos, objetivando o imóvel citado na Rua Oregon, nº. 16, Jardim Ramala-Grajaú São
Paulo, Capital, contribuinte nº. 178.075.0022-1, que foi declarado de utilidade Pública pelo
Decreto Estadual nº. 59.234 de 27 de maio de 2013, visando a desapropriação. Para
implantação do melhoramento Prolongamento da Linha 9-Esmeralda. Para o levantamento
dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termo e para os fins do Dec. Lei nº. 3.365/
41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
30/10 e 11/11
passado nesta Cidade de São Paulo, aos 29 de outubro de 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002532-62.2016.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de
São Paulo, Dr(a). Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Miguel
dos Santos Suprimentos para Informática-Me, CNPJ 07.389.867/0001-20, na pessoa de seu
representante legal e a Miguel dos Santos, CPF 050.059.398-14, que nos Autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial, requerida por Banco Santander (Brasil) S/A, procedeu-se o
bloqueio on line efetuado em suas contas bancárias via sistema Bacen-Jud, nos valores de
R$ 374,62, 107,36, 16,00 e 0,03. Estando os executados em lugar ignorado, foi determinada a
INTIMAÎÍOªDOªBLOQUEIOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªOFERECEREMª
impugnação, sob pena de prosseguir a ação, sendo nomeado curador especial em caso de
REVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAª
forma da lei. NADA MAIS.
B 30 e 31/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000876-36.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Vega Net Marketing e Telemarketing S/A,
CNPJ 03.015.162/0001-91, na pessoa de seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de
R$ 139.429,50 (31/01/2017), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como ao pagamento dos valores
correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, referente
ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na Avenida Indianópolis, nº 2950,
Indianópolis, São Paulo/SP, cliente nº 20000504, instalação nº MTE0007134. Estando a requerida em lugar ignorado,
FOIª DEFERIDAª Aª CITAÎÍOª PORª EDITAL ª PARAª QUEª EMª ª DIAS ª Aª mUIRª APØSª OSª ª DIASª SUPRA ª CONTESTE ª SENDOª NOMEADOª
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de
FATOªFORMULADASªPELAªAUTORAª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªAlXADOªEªPUBLICADOªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
Citação - Prazo 30 dias - Proc. nº 1001449-71.2017.8.26.0004. A Dra. Lucia Helena Bocchi Faibicher, Juíza
de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional IV - Lapa, na forma da Lei. Faz Saber a Centro Terapêutico Novo
Amanha Ltda, CNPJ 19.389.080/0001-47, nas pessoas de seus representantes legais: Rodnei Iera Rodrigues,
CPF 131.575.488-67, Tatiana Silva Rodrigues, CPF 291.479.358-80 e André Marin Laurino, CPF 317.810.878 ªQUEª&ABIOª*OSEª!LVESª4ORRES ªAJUIZOUªUMAª!ÎÍOªCOMª0ROCEDIMENTOª#OMUM ªOBJETIVANDOªAªSUSTAÎÍOªDElNITIVAª
do título emitido pelo 8º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo, no valor de R$ 2.671,10,
condenando a requerida, ao pagamento das custas e honorários e demais cominações. Sendo concedida a
TUTELAªANTECIPADAªPARAªOªlMªDEªSUSTARªOªPROTESTOªDOªTÓTULO ªOUªSEUSªEFEITOSªSEªJÈªHOUVERªSIDOªPROTESTADO ª%STANDOª
AªREQUERIDAªEMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ª
conteste, sob pena de ser considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
AUTORª!RTªªDOª.#0# ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTªªe ª)6 ª3ERÈªOªPRESENTEª
EDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª3ÍOª0AULO ªªDEªOUTUBROªDEªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ª ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001365-05.2019.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de
São Paulo, Dr(a). FABIO FRESCA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOYLAND GIACOIA, CPF
323.415.558-53, que Chen Cheng Hsing, ajuizou uma Ação de Despejo por Falta de Pagamento
c.c. Cobrança, com Procedimento Comum, tendo como corréus Sandra Tereza Dugaich Giacoia
e outros, constando que os réus estão em débito com os alugueres do imóvel localizado na
Rua Loefgreen, 1.428, Vila Clementino/SP, no total de R$ 82.274,14 (30.01.2019), referente aos
alugueres vencidos e demais encargos. Estando o suplicado em lugar ignorado, expediuse o
PRESENTE ª PARAª QUEª ª DIAS ª Aª mUIRª APØSª OSª ª DIASª SUPRA ª CONTESTEª Aª PRESENTEª OUª PEÎAª PRAZOª
para a purgação da mora, sob pena de decretação do despejo, ocasião que será considerado
revel, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC),
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 § - IV). Será o presente edital,
AlXADOªEªPUBLICADOª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ª ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0300484-02.2001.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel D’Emidio Martins, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a Alberto Felipe Haddad Filho, CPF 000.818.618-93, que os Espólios de Geraldo de Barros Monteiro e
de Maria de Lourdes Rolim Sodre de Barros Monteiro, ajuizaram uma Ação com Procedimento Comum, tendo como
corréus Felipe Alberto Rego Haddad e outros, objetivando condenar os réus ao pagamento R$ 34.507,98 (10/2001),
corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários e demais cominações, referente ao crédito dos autores,
em decorrência da locação do apartamento nº 102, à Alameda Barão de Limeira, 630, locado à Ana Cristina Ugarte,
ASSUMINDOªAªCONDIÎÍOªDEªlADORª!LBERTOª&ELIPEª(ADDADª%STANDOªOªREQUERIDOªEMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOª
PORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSOBªPENAªDEªSERªCONSIDERADOªREVEL ªOCASIÍOªQUEª
será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
FORMULADASª PELOSª AUTORESª !RTª ª DOª .#0# ª 3ERÈª Oª PRESENTE ª PORª EXTRATO ª AlXADOª Eª PUBLICADOª NAª FORMAª DAª LEIª
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de outubro de 2019.
B - 29 e 30
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020875-43.2015.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro
Cabrini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Prana Editora e Marketing Ltda, CNPJ 08.485.235/0001-22, na pessoa de
seu representante legal e a Vera Therezinha Araújo Lima Tupinambá, CPF 022.355.768-42, que Banco Bradesco S/A,
ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$159.783,84 (abril/2016), referente ao débito
da Cédula de Crédito Bancário nº 9.506.966. Estando as executadas em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer
QUEªOªPAGAMENTOªRESTANTEªSEJAªFEITOªEMªªPARCELASªMENSAIS ªATUALIZADAS ªPRAZOSªESTESªQUEªCOMEÎARÍOªAªmUIRªAPØSªOSª
20 dias supra, sob pena não o fazendo, ser convertido em penhora o bloqueio efetuado sobre os valores de R$ 532,90,
R$ 338,18 e R$ 0,23, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257,
INCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ª ªªEª
Citação-Prazo 20 dias - Proc. 1007141-20.2018.8.26.0100. A Dra. Luciana Biagio Laquimia, Juíza de Direito da
17ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Mairson Rizzo Pereira Brindes - Me, CNPJ 11.419.712/000166, na pessoa de seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.,
ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 82.238,70
(dez/2017), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como ao pagamento dos valores correspondentes
a todas as faturas de energia elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, referente ao débito
das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na Rua Doutor Ulisses Guimarães, nº 772,
B, Vila Assis Pereira, Mauá/SP (instalação 201146268 - cliente 0021243271). Estando a requerida em lugar
IGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSENDOª
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as
ALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELAªAUTORAª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAª
da lei. São Paulo, 26 de setembro de 2019.
B - 29 e 30

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0238336-74.2009.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA FEHER RECASENS, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Edemilton Heleno Silva, brasileiro, casado, mecânico, portadora do RG nº 5.940.079 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 582.261.688-72 e Cleuza Aparecida Lisboa da Silva, brasileira, casada, atendente,
portadora do RG nº 9.729.972-8 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 145.163.128-67, que por parte da Companhia
Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB-SP., lhes foi ajuizada uma Ação de Resolução Contratual c.c.
Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos com Pedido de Antecipação de Tutela, com procedimento
Comum, relativo ao Contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel situado à Rua Professora Eunice B.
Oliveira, nº 911, apartamento 24-D, Bloco 937, o qual integra o Conjunto Habitacional Adventista I, São Paulo/SP; eis
QUEªOSªSUPDOSªEMªmAGRANTEªDESRESPEITOªËSªCLÈUSULASªCONTRATUAIS ªDEIXARAMªDEªPAGARªASªPRESTAÎÜESªCOMBINADASª.ESTASª
CONDIÎÜES ªAJUIZADAªAªPRESENTEªAÎÍO ªFOIªREQUERIDAªAªCONlRMAÎÍOªDAªTUTELAªANTECIPATØRIAªPARAªRESCISÍOªDOªCONTRATOªEªAª
IMEDIATAªREINTEGRAÎÍOªDAªPOSSE ªCONDENANDO SEªOSªRÏUSªEMªPERDASªEªDANOS ªCONSUBSTANCIADOSªNAªPERDAªDASªPRESTAÎÜESª
pagas até o momento; ao pagamento de indenização pelo tempo que usaram, gozaram e usufruíram do imóvel, custas
EªDEMAISªCOMINAÎÜESªDEªDIREITOª%STANDOªOSªREQUERIDOSªEMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMª
ªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTEM ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª ªINCISOª
)6 ªDOª#0# ªPRESUMINDO SEªVERDADEIRASªASªALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELAªAUTORAª!RTªªDOª.#0# ª.!$!ª-!)3ª
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de outubro de 2019.
B - 29 e 30
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1069903-43.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, O Dr. Gustavo Henrique Bretas
Marzagão, Juiz de Direito da 35ª Vara Cível - Foro Central Cível na forma da Lei. FAZ SABER a BAO KE WEI,
CPF 213.428.398-03, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial,
para cobrança de R$ 292.471,26 (06/2016), referente ao saldo devedor da Cédula De Crédito Bancário #ONlSSÍOª Eª 2ENEGOCIAÎÍOª DEª $ÓVIDAª Nª ª /PERAÎÍOª Nª  ª
%STANDOªOªEXECUTADOªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSª
20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários
ADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOª
NOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOª
prazo supra, para que ofereça embargos, facultando o executado nesse prazo, reconhecendo o crédito do
EXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUERERªOª
PAGAMENTOªDOªSALDOªEMªªSEIS ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ª
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras
as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato,
AlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ª ªªEª
%DITALªDEª#ITAÎÍOªDOª%SPØLIOªDEª6IVALDOª2AMOSªDEª6ASCONCELOS ªNAªPESSOAªDEªSUAªHERDEIRAª6ALDIRENE ªDEªQUALIlCAÎÍOª
ignorada, expedido nos autos da Ação de Resolução Contratual com Pedido de Antecipação de Tutela cumulada com
Perdas e Danos, pelo Procedimento Comum, requerida pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB-SP., com prazo de 20 dias - Processo nº 0031988-72.2010.8.26.0007 (007.10.031988-9). O Doutor Jurandir de
Abreu Júnior, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível - Foro Regional VII - Itaquera - Comarca de São Paulo-SP, na forma da lei,
etc... Faz Saber ao Espólio de Vivaldo Ramos de Vasconcelos, que era brasileiro, casado, comerciante, portador do RG
Nª ª ª33030ªEªINSCRITOªNOª#0&-&ªN  ªNAªPESSOAªDEªSUAªHERDEIRAª6ALDIRENE ªDEªQUALIlCAÎÍOª
ignorada, que por parte da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB-SP., lhe foi ajuizada uma Ação
de Resolução Contratual com Pedido de Antecipação de Tutela cumulada com Perdas e Danos, pelo Procedimento
Comum Cível, tendo como corré Maria Inez de Vasconcelos, relativo ao Contrato de Compromisso de Compra e Venda
do imóvel situado à Rua Igarapé da Missão, nº 663, apartamento 22-C, o qual integra o Conjunto Habitacional Santa
%TELVINAª))!ªEISªQUEªOSªSUPLICADOªSEMªmAGRANTEªDESRESPEITOªËSªCLÈUSULASªCONTRATUAIS ªABANDONARAMªOªIMØVELªEMªQUESTÍOª
e deixaram de pagar as prestações mensais combinadas, acumulando um débito de R$ 54.379,66, referente ao período
de março/96 a julho/05. Nestas condições, ajuizada a presente ação, foi requerida a tutela antecipatória para rescisão do
contrato, condenando-se os réus em perdas e danos, consubstanciados na perda das prestações pagas até o momento;
compensando com indenização pelo tempo que usaram, gozaram e usufruíram do imóvel, custas e demais cominações
de direito. Estando a requerida em lugar ignorado, foi determinada a citação por edital, para que a mesma, no prazo de
ªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOªPRAZOªDEªªDIASªSUPRA ªCONTESTEªAªPRESENTEªAÎÍO ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEª
revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do
.#0# ªlCAªINTIMADAªAINDA ªDOªDEFERIMENTOªDAªTUTELAªANTECIPADA ªPORªESTEª*UÓZO ªPARAªREINTEGRAÎÍOªDAªAUTORAªNAªPOSSEª
DOªIMØVELª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª3ÍOª0AULO ªDEªJUNHOªDEªªªªªªªªªªª"ª ªªEª

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO96mR0LJXHO3DXOLVWD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 0LFKHO&KDNXU)DUDKQDIRUPDGD
/HLHWF)$=6$%(5D R /~FLDGH)iWLPD%DWLVWDGD6LOYD&13-H/~FLDGH)iWLPD%DWLVWDGD6LOYD
&3)   TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKHV DMXL]RX DomR GH ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO REMHWLYDQGR D
TXDQWLDGH5 DEULOGH UHSUHVHQWDGDSHOD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR&DSLWDOGH*LURQ
(VWDQGRDVH[HFXWDGDVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPR
GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXHP RX
UHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRV
SRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURV
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 GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDJRVWRGH

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Avenida Senador
Teotônio Vilela, 4287, Apartamento 44 do tipo “B”, Prédio 5C, Edificio Panamá, Blobo
5, Capela do Socorro, São Paulo - SP, CEP
1º leilão 06/11/2019 a partir das 12:00 horas
2º leilão 27/11/2019 a partir das 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP
Agente: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários: DEJARI MIGUEL DOS SANTOS, Brasileiro(a), Solteiro(a), Industriario,
CPF 105.424.618-11, CI: 12.409.267 SSP/SP, e cônjuge se casado(a) estiver.
VITOR MIGUEL DOS SANTOS, Brasileiro, Industriario, CPF 679.589.908-04, CI:
8.174.562 SSP/SP, Casado(a) com ALMERINDA AUGUSTA DOS SANTOS, Brasileiro,
CPF 679.589.908-04, CI: 21.119.329 SSP/SP
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão Informações tel. (11) 93285-4559, Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara,
Itupeva/SP
ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B49643
29 - 30 - 31/10/2019
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

NMD Participações Eireli - CNPJ/MF 22.142.636/0001-00 - NIRE 35600932353

Rotha Participações Eireli - CNPJ/MF 22.142.606/0001-02 - NIRE 35600932370

Ata de Deliberação do Titular
Aos 21/10/19, às 14h., na sede. Titular: Isaac Isy Hemsi, RG 8.296.769-6-SSP/SP e CPF 949.976.598-00. Deliberações Unânimes:
Redução do capital social da empresa, no valor de R$ 1.631.700,00 por ser considerado excessivo em relação ao seu objeto social, com
a restituição do respectivo investimento ao titular, nos termos dos artigos 1.082, II e 1.084 do Código Civil. Referida redução de capital
social implicará na diminuição do número total de quotas que compõem o capital social da empresa, as quais permanecerão com valor
nominal de R$ 1,00 cada uma, respeitado o disposto no art. 980-A do Código Civil. Por fim, após decorrido o prazo legal previsto no artigo
1.084, §1º, do Código Civil, o titular efetivará a redução do capital social ora aprovada, mediante Alteração do seu Ato Constitutivo. SP,
21/10/2019. Titular: Isaac Isy Hemsi.

Ata de Deliberação do Titular
Aos 21/10/19, às 14h., na sede. Titular: David Olympio Vieira Alhadeff, RG 2.882.495-7-SSP/SP e CPF 060.812.908-91. Deliberações
Unânimes: Redução do capital social da empresa, no valor de R$ 1.750.000,00 por ser considerado excessivo em relação ao seu objeto
social, com a restituição do respectivo investimento ao titular, nos termos dos artigos 1.082, II e 1.084 do Código Civil. Referida redução
de capital social implicará na diminuição do número total de quotas que compõem o capital social da empresa, as quais permanecerão
com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, respeitado o disposto no artigo 980-A do Código Civil. Por fim, após decorrido o prazo legal
previsto no artigo 1.084, §1º, do Código Civil, o titular efetivará a redução do capital social ora aprovada, mediante Alteração do seu Ato
Constitutivo. SP, 21/10/2019. Titular: David Olympio Vieira Alhadeff.

CDL Participações Eireli - CNPJ/MF 21.929.702/0001-24 - NIRE 35600890588
Ata de Deliberação do Titular
Aos 21/10/19, às 14h., na sede. Titular: Rabeno Robert Hemsi, RG 2.985.576-SSP/SP e CPF 103.959.208-25. Deliberações Unânimes:
Redução do capital social da empresa, no valor de R$ 1.868.300,00, por ser considerado excessivo em relação ao seu objeto social, com
a restituição do respectivo investimento ao titular, nos termos dos artigos 1.082, II e 1.084 do Código Civil. Referida redução de capital
social implicará na diminuição do número total de quotas que compõem o capital social da empresa, as quais permanecerão com valor
nominal de R$ 1,00 cada uma, respeitado o disposto no artigo 980-A do Código Civil. Por fim, após decorrido o prazo legal previsto no
artigo 1.084, §1º, do Código Civil, o titular efetivará a redução do capital social ora aprovada, mediante Alteração do seu Ato Constitutivo.
SP, 21/10/19. Titular: Rabeno Robert Hemsi.

C.N.P.J. 49.912.199/0001-13
Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Convocamos os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 19/11/2019,
às 10h00, na sede social, localizada na Rua Funabashi Tokuji, 170, Jardim Ivete, Itapira-SP, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: AGE: a) Destinação do Saldo de Reserva Especial;
b) Demais assuntos de interesse da Sociedade.
Itapira, 29 de Outubro de 2019. Conselho de Administração

SVA Participações Eireli - CNPJ/MF 22.142.620/0001-06 - NIRE 35600932361
Ata de Deliberação do Titular
Aos 21/10/19, às 14h., na sede. Titular: Sergio Vieira Alhadeff, RG 2.882.905-0/SSP-SP, CPF 459.162.098-00. Deliberações Unânimes:
Redução do capital social da empresa, no valor de R$ 1.750.000,00, por ser considerado excessivo em relação ao seu objeto social, com
a restituição do respectivo investimento ao titular, nos termos dos artigos 1.082, II e 1.084 do Código Civil. Referida redução de capital
social implicará na diminuição do número total de quotas que compõem o capital social da empresa, as quais permanecerão com valor
nominal de R$ 1,00 cada uma, respeitado o disposto no artigo 980-A do Código Civil. Por fim, após decorrido o prazo legal previsto no
artigo 1.084, §1º, do Código Civil, o titular efetivará a redução do capital social ora aprovada, mediante Alteração do seu Ato Constitutivo.
SP, 21/10/2019. Titular: Sergio Vieira Alhadeff.
MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
CNPJ/MF 43.359.926/0001-80 - NIRE 35200855297
Ata de Reunião de Sócios realizada em 21 de outubro de 2019.
Aos 21/10/2019, às 09h., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Sergio Vieira Alhadeff; Secretário: Rabeno Robert Hemsi.
Deliberações Unânimes: Redução do capital social da sociedade, no valor de R$ 7.000.000,00, por ser considerado excessivo em
relação ao objeto social da sociedade, com a restituição do respectivo investimento às sócias, na proporção de suas respectivas
participações societárias, nos termos dos artigos 1.082, II e 1.084 do Código Civil. Esclareceu ainda o Sr. Presidente que citada
redução de capital social implicará na diminuição do número total de quotas que compõem o capital social da sociedade, as quais
permanecerão com valor nominal de R$1,00 cada uma. Por fim, informou o Sr. Presidente que, caso aprovada a presente proposta
e após decorrido o prazo legal previsto no artigo 1.084, §1º, do Código Civil, as sócias deverão efetivar a redução do capital social
ora em discussão, mediante Alteração do Contrato Social da Sociedade. Nada mais. Santana de Parnaíba, 21 de outubro de 2019.
Presentes e Assinaturas: Presidente da Mesa - Sergio Vieira Alhadeff; Secretário da Mesa - Rabeno Robert Hemsi; Sócias - ROTHA
Participações Eireli (Por David Olympio Vieira Alhadeff - Titular/Administrador); SVA Participações Eireli (Por Sergio Vieira Alhadeff
- Titular/Administrador); CDL Participações Eireli (Por Rabeno Robert Hemsi - Titular/Administrador) e NMD Participações Eireli (Por
Isaac Isy Hemsi - Titular/Administrador).

TORONTO S.A. - DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES
CNPJ Nº. 31.485.344/0001-61 - NIRE Nº. 3530052192-7
COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 15 de julho de 2019, recebeu a carta de renúncia da Sra. ANA LUIZA BORGES
MARTINS, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, com registro perante a
JUCESP nº 514.067/19-6 em 27/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Companhia de Melhoramentos Capivari
CNPJ nº 60.586.286/0001-60 - NIRE 35.300.025.733
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os acionistas, a se reunirem em AGO, a ser realizada em 02/12/19, às 11 hs, na sede localizada em SP/
SP, na Rua Carlos Comenale 281, conjunto 62, para deliberarem: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar as demonstrações ﬁnanceiras dos exercícios sociais ﬁndos em 31/12/16, 31/12/17 e 31/12/18; b) deliberar sobre a
destinação dos resultados dos exercícios; e c) eleger e ﬁxar a remuneração dos membros da diretoria.” A Companhia informa que se encontra à disposição dos senhores acionistas, em sua sede, a documentação pertinente às matérias que serão
deliberadas na AGO. São Paulo, 29/10/19. Diretoria. Maria Evelina Melo Peixoto Ubersfeld. (30, 31/10/2019 e 01/11/2019)

Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S.A.

CBLA Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 15.308.280/0001-77 - NIRE 35.300.444.868
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: No dia 02/09/19, às 14h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração. Ordem do Dia e Deliberações: Restou unanimemente aprovada pelos presentes, sem ressalvas,
a reeleição dos Srs. Rodrigo Lacombe Abbud, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 19.841.788-3 SSP/SP e CPF/MF nº 265.714.598-17; Kenneth Aron Wainer,
norte-americano, divorciado, consultor, RNE nº V203482-C e CPF/MF nº 214.960.168-07; e Alexandre Segateli Bolsoni, brasileiro, casado, engenheiro,
RG nº 26.383.000-7 SSP/SP e CPF/MF nº 270.410.918-48, todos domiciliados na cidade de São Paulo/SP na Rua Funchal, nº 418, 27º andar, Vila Olímpia,
CEP 04551-060, para os cargos de Diretores da Companhia, sem designação específica, os quais tomaram posse mediante a assinatura dos respectivos termos
lavrados em livro próprio, e declararam que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. Os Diretores reeleitos terão prazo de mandato de
02 anos, contado da presente data, permanecendo em seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos. A presente ata é publicada na forma de extrato,
nos termos da lei. Mesa: Kenneth Aron Wainer - Presidente e Vitor Rangel Botelho Martins - Secretário. Membros do Conselho: Kenneth Aron Wainer, Vitor
Rangel Botelho Martins e Sérgio Lemos de Magalhães. Diretores reeleitos: Rodrigo Lacombe Abbud, Kenneth Aron Wainer e Alexandre Segateli Bolsoni.
JUCESP nº 499.893/19-0 de 17/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

FIVE TRILHOS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº. 31.536.951/0001-03 - NIRE Nº. 35300521382
COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 01/07/2019 recebeu a carta de renúncia do Sr. LUÍS AUGUSTO
VALENÇA DE OLIVEIRA, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, com registro perante a
JUCESP sob nº 514.579/19-5 em 27/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TORONTO S.A. - DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES
CNPJ Nº. 31.485.344/0001-61 - NIRE Nº. 3530052192-7
COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 02 de julho de 2019, recebeu a carta de renúncia do Sr. FÁBIO RUSSO CORRÊA,
ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, com registro perante a JUCESP nº 513.936/19-1
em 27/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Somafa Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 21.878.036/0001-42 - NIRE 35.228.993.074
Ata de Reunião de Sócios realizada em 17/10/19
Aos 17/10/19, às 09 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Gilberto Farah - Presidente; Fausto Rodrigues
Bianco - Secretário. Deliberações: Iniciados os trabalhos, os Sócios apreciaram a matéria constante da ordem do dia
e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: (i) autorizar a redução do capital social, por ser
excessivo ao objeto da Sociedade, atualmente de R$ 2.001.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional,
para R$ 1.000,00, sendo, portanto, uma redução de R$ 2.000.000,00, com o cancelamento de 2.000.000 quotas da
Sociedade pertencentes à sócia Sonia Maria Farah e a restituição, à sócia, da quantia correspondente ao valor nominal
das quotas canceladas; e (ii) consignar, ainda, que a redução de capital social somente será efetivada após decorrido, sem
impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas por lei, sendo
que a alteração contratual pertinente será arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP. Encerramento:
Nada mais. São Paulo, 17/10/19.

Caedu Comércio Varejista de Artigos do Vestuário Ltda. - CNPJ/MF N° 46.377.727/0001-93 - NIRE 35.201.130.067
Ata de Reunião de Sócios e de Transformação de Sociedade Empresária Limitada em Sociedade por Ações de Capital Fechado
Data, Hora, Local: 29.07.2019, às 15 hs, na sede social, Rua Tijuco Preto, 249, Tatuapé, São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital. Companhia, exame, a qualquer tempo, dos livros e documentos da Companhia, solicitação de informações sobre contratos celebrados ou
Mesa: João Vicente da Palma - Presidente, Lucilene da Palma Pedroso - Secretária. Deliberações Aprovadas: 1. aprovar a em via de celebração, e quaisquer outros atos, podendo, sempre que julgar necessário, autorizar a contratação de assessores jurídicos,
transformação da Sociedade, de sociedade empresária limitada para sociedade por ações de capital fechado (“Companhia”), sem contábeis, ﬁscais e ﬁnanceiros e outros, para obter segunda opinião sobre assuntos apresentados pela Diretoria; (xix) manifestar-se
qualquer solução de continuidade em suas atividades, que passa a vigorar com as seguintes características: (a) a Companhia continua a previamente sobre atos ou contratos, quando o Estatuto Social assim o exigir; (xx) deliberar a respeito do levantamento de balanços
realizar seu objeto social com o mesmo passivo e ativo, mantendo a escrituração, atendidas as exigências de natureza ﬁscal e contábil, semestrais ou intermediários, bem como sugerir aos acionistas dividendos semestrais ou intermediários à conta de lucros apurados
sendo garantidos os direitos dos credores, situação essa que os sócios, em sua totalidade, reconhecem e aprovam, sem qualquer nesses balanços, ou à conta de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou intermediário, na forma prevista em Lei; (xxi)
restrição; (b) a Companhia passa a adotar a denominação social de “Caedu Comércio Varejista de Artigos do Vestuário S.A.”; (c) estabelecer comitês e nomear e/ou destituir representantes; (xxii) avaliação da possibilidade de oferta pública inicial de ações (IPO); (xxiii)
a sede social da Companhia permanece em São Paulo/SP; (d) o capital social da Companhia permanece inalterado, ou seja, continua contratação de qualquer empregado cuja remuneração bruta anual seja superior a R$ 1.500.000,00. Capítulo IV - Administração:
sendo de R$ 38.545.470,00, totalmente subscrito e integralizado, e passa a ser representado por 38.545.470 ações ordinárias nominativas, Artigo 13º: A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por 3 membros, acionistas da Companhia ou não, eleitos pela
sem valor nominal, mantendo-se entre os sócios a distribuição e a proporcionalidade das participações detidas atualmente, conforme Assembleia Geral e destituíveis a qualquer tempo, sendo 1 Diretor Presidente e os demais Diretores sem designação especíﬁca.
demonstrado no Anexo I; (e) a administração da Companhia será exercida por uma Diretoria composta por 3 membros, com mandato por Parágrafo 1º. Os Diretores exercerão suas atividades individualmente, de acordo com as competências especíﬁcas ﬁxadas a seguir ou
prazo de 2 anos, acionistas ou não, sendo um Diretor Presidente e os demais Diretores sem designação especíﬁca, eleitos pela conferidas pelo Conselho de Administração: I. Compete ao Diretor Presidente: (i) exercer a direção da Companhia, coordenado as
Assembleia Geral da Companhia; (f) a Companhia resultante da transformação sucede a Sociedade até então existente em todos os seus atividades do Diretor, (ii) zelar pela execução das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e da Diretoria, (iii) supervisionar, com
direitos e obrigações; e (g) a administração da Companhia ﬁcará responsável pela abertura e lavratura dos livros próprios da Companhia. a colaboração do outro Diretor, as atividades de todas as unidades da Companhia e de suas controladas e as áreas comercial ,operacional,
2. o projeto do Estatuto Social da Companhia que, doravante, passa a reger a Companhia; 3. eleger 2 membros para compor a Diretoria, de marketing, tecnologia, administrativa e ﬁnanceira da Companhia, e (iv) exercer as demais atribuições previstas neste Estatuto Social.
com mandato por prazo 2 anos, tendo sido eleito para compor referido órgão da Sociedade, ﬁcando o terceiro cargo da Diretoria vacante: II Compete aos demais Diretores, sem designação especíﬁca: (i) exercer as atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de
(a) Lucilene da Palma Pedroso, brasileira, casada, comerciante, RG 25.189.965-2 SSP/SP, CPF/MF 282.528.728-83, para Diretora Administração, auxiliando, sempre que necessário, o Diretor Presidente. Artigo 14º: Observadas as disposições do Artigo 152 da Lei
Presidente. (b) João Vicente da Palma, brasileiro, casado, comerciante, RG 16.118.532-0 SSP/SP, CPF/MF 063.396.908-74, ambos nº 6.404/76, a Assembleia Geral ﬁxará o montante global da remuneração da Diretoria, a ser distribuída consoante deliberação tomada
residentes em São Paulo/SP. 4. deﬁnir a remuneração global dos membros da Diretoria, que levará em consideração as regras na mesma Assembleia Geral. § Único: O mandato dos Diretores não será superior a 2 anos a contar da data de assinatura do respectivo
estabelecidas no artigo 152 da Lei 6.404/76, e será aprovada pelos acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral, a cada Termo de Posse no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia. Os Diretores serão responsáveis pela condução dos
exercício social. Os acionistas deﬁnem, para este exercício, que a remuneração global da Diretoria será no montante de R$ 42.000,00; 5. negócios sociais, permanecendo no exercício de suas funções até a data em que seus substitutos tomem posse em seus respectivos
consignar que os membros da Diretoria da Companhia, ora eleitos, aceitaram o cargo, assinaram a presente ata e seu respectivo termo cargos. Artigo 15º: A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, mediante convocação do Diretor Presidente com 3 dias de
de posse e declararam não estarem impedidos por lei de exercer atividades mercantis; 6. autorizar a Diretoria da Companhia a praticar antecedência e que será enviada por correio eletrônico aos demais Diretores da Companhia, com aviso de entrega/recebimento, sendo
todos e quaisquer atos necessários à efetiva formalização das deliberações da presente reunião de sócios. Encerramento: Nada lavradas as respectivas atas no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria, cabendo ao Diretor Presidente o voto de desempate
mais. João Vicente da Palma - Presidente, Lucilene da Palma Pedroso - Secretária. Sócios: João Vicente da Palma, Luciano da Palma nas deliberações da Diretoria. § 1º: As reuniões de Diretoria instalar-se-ão com a presença da maioria dos Diretores e deliberará
- p.p. Lucilene da Palma Pedroso. Lucilene da Palma Pedroso, Gepalma Investimentos e Participações Ltda.. Diretora Presidente: validamente por maioria simples de seus membros. § 2º: Os Diretores ausentes poderão votar por escrito, fazendo chegar ao Diretor
Lucilene da Palma Pedroso, Diretor - João Vicente da Palma. Advogada: Fernanda Suganelli Guelﬁ - OAB/SP 187.408. JUCESP Presidente seu voto até o dia e hora marcados para realização da reunião de Diretoria, para que o voto seja considerado válido. O voto
545.407/19-9 e NIRE 3530054331-9 em 16.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
poderá, inclusive, ser proferido e enviado por correio eletrônico com aviso de entrega/recebimento. O Diretor ausente comprometer-se-á
Estatuto Social - Caedu Comércio Varejista de Artigos do Vestuário S.A - Capítulo I - Denominação, Sede, Foro, Objeto e a ﬁrmar livro próprio em que tenha seu voto consignado conforme suas instruções, não sendo admitido o voto por procuração. § 3º: As
Duração: Artigo 1º: A denominação social da Companhia é Caedu Comércio Varejista de Artigos do Vestuário S.A., sociedade reuniões de Diretoria em que comparecerem todos os Diretores ﬁcarão dispensadas das formalidades de convocação acima previstas.
por ações de capital fechado, regida por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial, a Lei 6.404/1976. Artigo Artigo 16º: Nos impedimentos e ausências temporárias do Diretor Presidente, este será substituído por outro Diretor indicado de comum
2º: A Companhia tem sede e foro em São Paulo/SP, Rua Tijuco Preto, 249, Tatuapé, CEP 03316-000, podendo abrir e fechar ﬁliais, acordo, por escrito, pelos demais Diretores, caso não haja consenso, a indicação deverá ser feita pelos acionistas representando mais de
escritórios e representações em qualquer localidade do país ou exterior, mediante deliberação tomada em Reunião de Diretoria. Artigo 75% das ações ordinárias nominativas com direito a voto. Artigo 17º: Ocorrendo vacância em qualquer um dos cargos da Diretoria,
3º: O objeto social da Companhia consiste em: (a) comércio varejista e atacadista de artigos do vestuário e acessórios; (b) comércio caberá à Assembleia Geral indicar o Diretor que responderá temporariamente pelas atribuições do vacante ou impedido, até que seja
varejista e atacadista de calçados; (c) organização logística do transporte de cargas; (d) atividades de intermediação e agenciamento de eleito seu substituto pela Assembleia Geral. Artigo 18º: A representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, cabe à
serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; (e) serviços de recebimento de contas em nome de instituição ﬁnanceira; e (f) deter Diretoria, em todos e quaisquer atos e contratos, tais como: escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, cheques, ordens de
participação societária em outras sociedades, dentro ou fora do país. Artigo 4º: A Companhia tem prazo de duração indeterminado. pagamento, contratos em geral e quaisquer outros documentos que importem responsabilidade ou obrigação para a Companhia. § 1º: Os
Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5º: O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 38.545.470,00, dividido documentos que envolvam a prática dos atos referidos no caput deste artigo deverão ser obrigatoriamente assinados: (i) pelo Diretor
em 38.545.470 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º: As ações são indivisíveis perante a Companhia, nos termos do Presidente, isoladamente; (ii) por 02 Diretores, em conjunto; (iii) por 01 Procurador com poderes especíﬁcos, em conjunto com 01 Diretor;
Artigo 28 da Lei 6.404/1976, e cada uma das ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, corresponderá a um voto nas deliberações ou (iv) por 01 Procurador com poderes especíﬁcos, isoladamente, apenas para procurações outorgadas para ﬁns judiciais e/ou
das Assembleias Gerais. § 2º: A alienação, a qualquer título, das ações de emissão da Companhia está sujeita às regras deste Estatuto administrativos. § 2º: São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor,
Social e do Acordo de Acionista ﬁrmado e em vigor. § 3º: Nenhuma ação de emissão da Companhia poderá ser dada em garantia por procurador ou empregado que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos ao seu objeto social, tais como
qualquer acionista, seja penhor, caução, alienação ﬁduciária ou sob qualquer outra forma, exceto se previamente aprovado pela avais, ﬁanças, endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros, exceto nos casos dos Contratos de Locação de colaboradores
totalidade dos acionistas reunidos em Assembleia Geral. Artigo 6º: Aos acionistas é assegurado o direito de preferência nas subscrições transferidos de cidade/Estado. Ficam expressamente excetuados dessas vedações os avais, endossos ou garantias prestadas pela
de ações decorrentes de aumento do capital social da Companhia. § Único: O prazo para exercício do direito de preferência nas Companhia em favor de empresas por ela controladas ou coligadas, observando-se as regras do § 1º acima. Artigo 19º: As procurações
subscrições de ações decorrentes de aumento do capital social da Companhia será ﬁxado pela Assembleia Geral que deliberar sobre o serão outorgadas em nome da Companhia pelo Diretor Presidente, isoladamente, ou por 02 Diretores, em conjunto, e estabelecerão os
aumento do capital, observado o prazo mínimo de 30 dias, contados da data da publicação do aviso do quanto deliberado na Assembleia poderes dos respectivos procuradores, respeitando o disposto neste Estatuto Social. Excetuando-se as procurações outorgadas para ﬁns
Geral. Capítulo III - Assembleias Gerais: Artigo 7º: A Assembleia Geral é o órgão máximo e soberano da Companhia, podendo judiciais e administrativos, que poderão ter prazo indeterminado e serem outorgadas a apenas um procurador, se for o caso, o prazo de
deliberar sobre quaisquer matérias de interesse da Companhia. Os acionistas reunir-se-ão, ordinariamente em Assembleia Geral, uma duração de todas as demais procurações outorgadas pela Companhia não poderá exceder a 1 ano. Artigo 20º: Compete à Diretoria: (i)
vez por ano, dentro dos 4 meses seguintes ao encerramento do exercício social da Companhia e, extraordinariamente, sempre que contratação de empréstimos ou outras formas de ﬁnanciamento, com ou sem garantias, para a Companhia, que representem
convocada nos termos da lei ou deste Estatuto Social. Em qualquer das suas espécies, as Assembleias Gerais serão convocadas pela individualmente até R$ 20.000.000,00 por operação; (ii) aquisição, alienação ou oneração de qualquer bem ou ativo da Companhia (que
Diretoria, mediante a entrega aos acionistas de carta protocolada pessoalmente ou enviada por correio eletrônico, com aviso de entrega/ não bens patrimoniais, ativo imobilizado e estoque alienados no curso ordinário dos negócios), em qualquer caso, em valor contábil abaixo
recebimento, com antecedência mínima de 8 dias corridos da respectiva convocação, sem prejuízo da observância dos procedimentos de de R$ 5.000.000,00; (iii) constituição de garantias, incluindo, mas não se limitando a avais, ﬁanças ou outras garantias sobre os ativos da
convocação previstos no Artigo 124 da Lei 6.404/1976. A convocação para a Assembleia Geral mencionará o dia, hora, local e ordem do Companhia, desde que para empresas do mesmo Grupo Econômico até o limite de R$ 20.000.000,00 por operação e para prestação de
dia a ser discutida na respectiva Assembleia Geral, ﬁcando dispensadas destas formalidades de convocação as Assembleias Gerais às ﬁança em Contrato de Locação de colaboradores até o limite de R$ 300.000.00 por contrato, não sendo permitida qualquer outra forma de
quais comparecerem a totalidade dos acionistas, pessoalmente ou por procuradores credenciados observada a legislação aplicável. garantia pela Companhia; (iv) aquisição pela Companhia de quotas ou ações emitidas por outras sociedades, participação em grupo de
Artigo 8º: As Assembleias Gerais da Companhia serão presididas pelo Diretor Presidente e secretariadas por acionistas escolhidos entre sociedades e constituição de consórcios que represente valor inferior a R$ 5.000.000,00; e Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 21º: A
os presentes por maioria. Artigo 9º: O acionista somente poderá ser representado nas Assembleias Gerais da Companhia na forma das Companhia, a pedido dos acionistas, poderá ter um Conselho Fiscal composto por 3 membros efetivos e igual número de suplentes,
disposições do artigo 126 da Lei 6.404/1976. Artigo 10º: As Assembleias Gerais da Companhia instalar-se-ão com a presença de acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, o qual funcionará em caráter não permanente. § Único:
acionistas titulares de, pelo menos, 75% das ações ordinárias nominativas com direito a voto, salvo se houver maior quorum exigido por O funcionamento e a competência do Conselho Fiscal, bem como a ﬁxação da remuneração, dos deveres e das responsabilidades dos seus
lei. Artigo 11º: Observado o disposto no Artigo 24 deste Estatuto Social, as deliberações assembleares da Companhia, inclusive a membros obedecerão ao disposto na legislação aplicável em vigor. Capítulo VI - Cessão e Transferência de Ações: Artigo 22º:
transformação do tipo jurídico, deverão ser aprovadas por acionistas representando, pelo menos, 75% das ações ordinárias nominativas Exceto conforme expressamente previsto em eventual Acordo de Acionistas da Companhia, o acionista não poderá, direta ou
com direito a voto. Artigo 12º: Compete à Assembleia Geral as atribuições outorgadas pela Lei das Sociedades por Ações, bem como indiretamente, transferir, vender, outorgar opção de compra ou venda, criar ônus, empenhar, dar em usufruto ou por qualquer outro meio
as matérias mencionadas abaixo: (i) aprovação do plano de negócios e o orçamento da Companhia e suas alterações e atualizações; (ii) negociar quaisquer ações ou outorgar direitos de preferência para a subscrição de novas ações da Companhia, inclusive por meio de
constituição de garantias, incluindo, mas não se limitando a avais, ﬁanças ou outras garantias sobre os ativos da Companhia em valor reorganização societária. Capítulo VII - Falecimento de Acionista da Companhia: Artigo 23º: Salvo decisão contrária da
superior a R$ 5.000.000,00, desde que para empresas do mesmo Grupo Econômico, prestação de ﬁança em Contrato de Locação de unanimidade dos demais acionistas, em caso de falecimento, ausência ou interdição de um dos acionistas, não será permitido o ingresso
colaboradores em valores superiores a R$ 300.000,00 por contrato, não sendo permitida qualquer outra forma de garantia pela de sucessores, herdeiros, legatários, cônjuges-meeiros, conviventes de união estável, parceiros, tutores ou assemelhados na Companhia,
Companhia; (iii) contratação, a qualquer título, para trabalhar ou prestar serviços à Companhia ou celebração de quaisquer contratos, de sendo ineﬁcaz a realização de qualquer cessão ou transferência de ações para tais indivíduos, quer por instrumento privado ou público,
um lado, a Companhia e, de outro lado, quaisquer partes relacionadas, as quais, com relação a um sócio, constituem (i) qualquer entidade quer por testamento, ou por qualquer outra forma. § Único: Para todos os casos em que se ﬁzer necessária a apuração de haveres da
na qual este detenha uma participação societária direta ou indireta ou outro interesse econômico ou comercial, e/ou (ii) seu cônjuge, Companhia, quer para pagamento às pessoas mencionadas no “caput” deste Artigo, ou para outro ﬁm, os haveres serão apurados de
ascendente(s), descendente(s), parente(s) até o terceiro grau, herdeiros, cônjuge sobrevivente e sucessores de qualquer tipo (“Partes acordo com o balanço do exercido social mais recente, devendo o valor patrimonial das ações ser pago em até 60 prestações mensais,
Relacionadas”); (iv) contratação de qualquer obrigação de não concorrência ou exclusividade que vincule a Companhia; (v) qualquer iguais e sucessivas, pelos acionistas remanescentes ou pela Companhia, a critério dos primeiros, vencendo-se a primeira 30 dias após a
reorganização societária envolvendo a Companhia, incluindo fusão, incorporação, cisão, incorporação de ações e transformação de tipo data do evento a que lhe der causa, e sendo as restantes corrigidas monetariamente com base no IGPM/FGV, na menor periodicidade
societário; (vi) pedido de autofalência, recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação, ou o encerramento do estado de liquidação da permitida em lei. Capítulo VIII - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Lucros: Artigo 24º: O exercício social coincidirá
Companhia; (vii) aprovação de qualquer associação ou joint-venture que envolva a Companhia; (viii) constituição de sociedades ou o com o ano calendário, tendo início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro. Ao ﬁnal do exercício serão preparadas as demonstrações
ingresso no capital de outras sociedades, consórcios, fundações e outras entidades, pela Companhia; (ix) aprovar as diretrizes gerais da ﬁnanceiras exigidas por lei, podendo, entretanto, a Diretoria, levantar balanços mensais, trimestrais ou semestrais e, com base nos
Companhia, contendo os princípios e as diretrizes gerais desejados pelos acionistas para a condução dos negócios da Companhia; (x) mesmos, distribuir lucros do exercício em curso. Poderão também ser declarados dividendos intermediários à conta de reservas de lucros
aquisição de quotas ou ações emitidas por outras sociedades, participação em grupo de sociedades e constituição de consórcios que existentes no último balanço aprovado. § 1º: Poderá, ainda, a Diretoria, decidir a respeito do pagamento de juros sobre o capital próprio,
representem valor acima de R$ 5.000.000,00; (xi) venda de quotas ou ações de sociedades nas quais a Companhia tenha participação ou ﬁxando o seu valor e a data de pagamento de cada parcela, ad referendum da Assembleia Geral, os quais poderão ser deduzidos dos
constituição de ônus ou gravames sobre elas; (xii) a alienação ou a cessão gratuita ou onerosa, bem como a assinatura de quaisquer atos dividendos obrigatórios distribuídos posteriormente, a critério da Assembleia Geral, observados os limites da legislação aplicável em vigor.
que resultem em gravames, a qualquer título, ao patrimônio, direitos ou recursos da Companhia que não estejam previstos no plano de § 2º: O lucro líquido apurado, após as provisões de lei, terá a seguinte destinação: (a) 5% serão aplicados na constituição da reserva legal
negócios aprovado; (xiii) aquisição, alienação ou oneração de qualquer bem ou ativo da Companhia (que não bens patrimoniais, ativo até o limite previsto em lei; (b) 25% do lucro líquido anual será distribuído para pagamento do dividendo mínimo; e (c) o saldo
imobilizado e estoque alienados no curso ordinário dos negócios), em qualquer caso, em valor contábil acima de R$ 5.000.000,00. (xiv) remanescente terá o destino que a Assembleia Geral deliberar. Capítulo IX - Dissolução da Companhia: Artigo 25º: A Companhia
deﬁnição e ﬁxação do montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia; (xv) contratação e destituição do dissolver-se-á nos casos previstos em lei, respeitadas as disposições deste artigo. § Único: Em caso de dissolução, a Assembleia Geral
auditor independente da Companhia; (xvi) aprovação de emissão de debêntures pela Companhia; (xvii) manifestar-se previamente sobre nomeará o liquidante e decidirá o modo de fazer a liquidação. Capítulo X - Disposições Gerais e Transitórias: Artigo 26º: Os casos
o relatório da Administração, contas da Diretoria e Demonstrações Financeiras do exercício; (xviii) ﬁscalização da gestão dos Diretores da omissos neste Estatuto Social serão regidos pelas disposições legais relativas às sociedades por ações.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Rua Judith Zumkeller,
488, Apartamento 111, Bloco A - Edificio Lisboa, Condominio Brasil 500, Fase I, Parque
Mandaqui, São Paulo - SP, CEP 02422-020
1º leilão 06/11/2019 a partir das 12:00 horas
2º leilão 27/11/2019 a partir das 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SAO PAULO/SP
Agente EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários:
MARIA JULIA DE MELO, Brasileiro(a), Gerente comercial, CPF 050.900.508-05, CI:
15.948.427- 3 SSP/SP, Solteiro(a), e cônjuge, se casado(a) estiver.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão Informações tel. 11 932854559, Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara, Itupeva/
SP
ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B37479
30 - 31/10 - 01/11/2019

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 29/
10/2019 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED: B50545 - CONTRATO: 1026241325969 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 0262- AG PENHA FRANÇA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA CINCO N° 26 ( ATUAL RUA ROLANDO MÁRIO
RAMACCIOTTI, N°58, NÃO OFICIAL), FAZENDA ARICANDUVA, QUADRA A ,
JARDIM CARMELITAS, CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DO CARMO, 38°
SUBDISTRITO VILA MATILDE, SÃO PAULO - SP.
LUIZ ANTONIO SIMOES , BRASILEIRO, AUTONOMO, CPF: 042.598.248-30, CI:
14.446.972 SOLTEIRO(A)
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
29 - 30 - 31/10/2019

EDITAL DE CITAÇÃO de MOURA REVISTAS FASHION CAFE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDAcom
prazo de 20 diasA MM. Juiz 29ª Vara Cível - Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, Dr (a) LAURA
DE MATTOS ALMEIDA, juíza titular do referido cartório, FAZ SABER tramitam os autos deAção Monitória
nº 1005004-07.2014.8.26.0100, movida por BANCO DO BRASILS/A em face de MOURAREVISTAS FASHION
CAFE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA, CNPJ: 03.555.675/0001-95; EDUARDO DE MOURA, CPF:
110.915.258-20 E MARIA IVONE ALVES BEZERRA MOURA, CPF: 106.768.858-70, alegando
inadimplemento no CONTRATO DEABERTURADE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX n.º 342.304.388
em 07/12/2010, cujo a obrigação de liquidar o débito não foi cumprida pelos réus, importando o débito em
R$159.803,80 até 21/01/2014 e estando o réu, MOURA REVISTAS FASHION CAFE SOCIEDADE
EMPRESARIALTDA, em local incerto e não sabido foi determinada a citação por edital para os atos e termos
da ação proposta para em 15 (quinze) dias contados do decurso do prazo deste edital, querendo, oferecer
defesa sob pena de não o fazendo serem considerados verdadeiros os fatos articulados na inicial. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo/SP.

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP
Data do leilão: 06/11/2019 - A partir das: 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SAO PAULO/SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP, Telefone (11) 932854559, faz saber que devidamente
autorizado pelo Agente Fiduciário do FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA , venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei
Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/
77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de
dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08 (oito)
dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de poupança do
dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da comissão legal
do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências
de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED:B37487 - CONTRATO: 3181640522466 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - AGENCIA:
1816 - GRANJA JULIETA LEVI MARNO TAVEIROS, Brasileiro(A), CPF 073.941.40890, CI: 073.941.408-90 SSP/SP, Casado(a) com ROSIMEIRE GONCALVES TAVEIROS,
Brasileiro(A), CPF 046.229.258-42, CI: 16.492.682-3 - SSP/SP
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 44, tipo B, do 5º pavimento ou 4º andar do
Edificio Turquesa, integrante do Parque Residencial dos Ourives, situado a Avenida
dos Ourives, 480, na Saúde, São Paulo/SP, cabendo-lhe o direito de utilização de uma
vaga descoberta, para guarda de um veículo de passeio, em local indeterminado no
estacionamento, com todas as suas instalações, benfeitorias e acessórios.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 717.255,08
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 215.000,00

São Paulo, quarta-feira, 30 de outubro de 2019
Canoa Quebrada Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 08.543.594/0001-99 - NIRE 35.221.137.709
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 09.10.2019, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 2º andar, sala 01, parte. Presença. Totalidade do capital social.
Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações aprovadas. 1. Redução
do capital social em R$ 3.043.808,00, sendo R$ 2.553.808,00 direcionados a absorção de prejuízos e R$ 490.000,00, por serem considerados excessivos, passando de R$ 32.330.379,00 para R$ 29.286.571,00, dividido em 29.286.571 quotas, mediante o cancelamento de 3.043.808 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e
Participações, a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 09.10.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Cotia Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ/MF 08.529.157/0001-10 - NIRE 35.221.130.330
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 09.10.2019, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié
Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 4.500.000,00, por serem considerados
excessivos, passando de R$ 18.056.276,00 para R$ 13.556.276,00, dividido em 13.556.276 quotas, mediante o
cancelamento de 4.500.000 quotas do Capital Social, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da
sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá, com a anuência da sócia
Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do
valor das quotas canceladas. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada
mais. São Paulo, 09.10.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Cybra de
Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF Nº. 29.938.085/0001-35 - NIRE Nº. 3530051461-1 - COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 06 de agosto de 2019, às 09h00, na sede da Concessionária das Linhas 5 e 17 do
Metrô de São Paulo S.A. (“Companhia”), localizada na Estrada de Itapecerica, nº. 4.157, Bairro Capão Redondo,
CEP: 05.858-001, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº.
6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital
social, conforme se veriﬁca das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3.
CONVOCAÇÃO: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade
das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidência dos
trabalhos o Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira e o Sr. Carlos Alberto Pinto Nogueira, como secretário. 5. ORDEM
DO DIA: Deliberar sobre a celebração, pela Companhia, do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços
de Limpeza Técnica com Fornecimento de Materiais nº. CCRACT-VM-4600042526/2018 (“Contrato”), ﬁrmado com
a Brasanitas Empresa Brasileira de Saneamento e Com. Ltda. (“Brasanitas”). 6. DELIBERAÇÕES: As acionistas da
Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da
presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Aprovar, conforme
atribuição prevista no artigo 6º, inciso (xii) do Estatuto Social da Companhia, a celebração, pela Companhia, do 2º
Termo Aditivo ao Contrato, datado de 10 de julho de 2018, ﬁrmado com a empresa Brasanitas, conforme termos e
condições apresentados nesta assembleia. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. São
Paulo/SP, 06 de agosto de 2019. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e Carlos
Alberto Pinto Nogueira, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., representada pelo Sr. Paulo Yukio Fukuzaki; e (2)
RUASINVEST PARTICIPAÇÕES S.A., representada pelo Sr. Paulo José Dinis Ruas e Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz.
Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original, lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 01,
às folhas 94 e 95. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa, Carlos Alberto Pinto Nogueira - Secretário
da Mesa. JUCESP nº 515.234/19-9 em 01.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1088367-47.2018.8.26.0100. O Dr. Anna Paula Dias da Costa., MM. Juíza
de Direito da 44ª Vara Cível do Foro Central Cível da comarca de São Paulo-Sp, na forma da lei, etc. Faz saber
M2ACOMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDAEPP devidamente inscrita no CNPJ nº 14.410.759/0001-57, MARIA
IVANIR CORTIZ devidamente inscrita no CPF/MF de nº 667.362.188- 53, ANACLAUDIACOSTAdevidamente
inscrita no CPF/MF de nº 169.894.438-12, MARCELO FERREIRA DA COSTA devidamente inscrito no CPF/
MF de nº 181.688.498-76,ANAPAULA LOPES DE MELO devidamente inscrita no CPF/MF de nº 169.894.02890, CLAUDIO LOPES PEREIRA DE MELO devidamente inscrito no CPF/MF de nº 104.451.898-78 que,
Banco do Brasil S/A, ajuizou Ação Monitória objetivando a cobrança da quantia de R$ 100.357,97 (cem mil
e trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos), referente ao contrato bancário. Estando os
réus em local ignorado, foi expedido o presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
paguem o “quantum” reclamado ou ofereçam embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título
executivo judicial a inicial pretendida. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital,
30/10 e 19/11
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0122057-13.2006.8.26.0001 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda
Rossanez Vaz da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS, RG
2734134, CPF 530.239.002-72 e ROBERTO RODRIGUES DASILVA, RG 3374151, CPF 530.239.352-20,
que lhes foi proposta uma ação Monitória por parte de Banco Nossa Caixa S/A, alegando em síntese:
Cobrança da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) decorrente de Contrato de Conta Garantida assinado
pelos réus como avalistas, com concessão de crédito sem quitação. Encontrando-se os réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a 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, paguem o débito atualizado (isento
de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponham embargos,
sob pena de revelia, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado
inicial em executivo. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéisl, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de setembro de 2019.
30 e 31/10

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1111825- 64.2016.8.26.0100 AMM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dra. Leticia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) banco nacional
s/a, de fato: santina regina dos santos, ou quem no imovel residir, de fato: katia aparecida leme, ou quem no
imovel residir, tab: joao de souza leme e benedita lopes leme (348.933.378-07), 2. ocupante do imovel, a ser
qualificado pelo sr oficial de justiça, tab e de fato: osvaldo rufino - 331.170.338-31, tab: izilda rufino custodio
da silva (043.039.818-26) e edson custodio da silva e tab: carlos rufino, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que João do Nascimento Pecine e Maria
Izabel Correa Nascimento ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel
situado à Rua Chiquinha Gonzaga, nº 223, lote 22 da quadra 31 na Vila Primavera, Vila Prudente, São Paulo/
SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Est ando 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 (vinte) dias.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
J - 30 e 31/10

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Avenida dos
Ourives, 480, Apartamento 44, Tipo B do Edificio Turquesa, Jardim São Savério, São
Paulo - SP
1º leilão 06/11/2019 a partir das 12:00 horas
2º leilão 27/11/2019 a partir das 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SAO PAULO/SP.
Agente: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários:
LEVI MARNO TAVEIROS, Brasileiro(a), Comerciário, CPF 073.941.408-90, CI:
12.578.042 SSP/SP, Casado(a) com ROSIMEIRE GONCALVES TAVEIROS, Brasileiro(a),
Comerciário, CPF 046.229.258-42 CI: 16.492.682-3 SSP/SP
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão Informações tel. (11) 932854559, Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara, Itupeva/
SP.
ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B37487

São Paulo, 18/10/2019
ARY ANDRÉ NETO
22 - 30/10/2019 - 06/11/2019

30 - 31/10 - 01/11/2019

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

Jornal O DIA SP

Living Amparo Empreendimentos Imobiliários Ltda

Realty XXI Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ: 11.371.115/0001-09 - NIRE: 35.223.874.506
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 09.10.2019, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy
Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 3.900.000,00 por serem
considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 3.900.000 quotas, com valor nominal de R$
1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, com
a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a
título de restituição do valor das quotas canceladas, passando o capital social de R$ 52.152.557,00 para R$
48.242.557,00, dividido em 48.242.557 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 09.10.2019. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e
Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

CNPJ/MF: 20.383.848/0001-54 - NIRE: 35.228.452.201
Extrato da Ata da Reunião de Sócios de 01.10.2019
Data, hora, local: 01.10.19, 10hs, na sede, Rua Amauri, 255, 5º andar, parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos
sócios. Mesa: Presidente: Denise Yuri Santana Kaziura; Secretário: Roberson Ferreira. Deliberações aprovadas: (i)
Redução do capital, por considerá-lo excessivo em relação ao seu objeto, de R$ 9.233.992,00, para R$2.000.000,00,
uma redução, de R$7.233.992,00, sem o cancelamento de quotas, que será formalizada por meio da assinatura e arquivamento da respectiva alteração de Contrato Social perante a JUCESP; e (ii) Autorizar os administradores a assinar
os documentos necessários. Nada mais. São Paulo, 01.10.19. Sócios: RB Capital S.A. por seu Diretor Marcelo Michaluá e procurador Roberson Ferreira; RB Capital Realty One Empreendimentos Imobiliários S.A. por sua Diretora Denise
Yuri Santana Kaziura e seu procurador Roberson Ferreira.

Living Batatais Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agro Pecuária Campo Alto S.A.

CNPJ 11.360.592/0001-79 - NIRE 35.223.856.991
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 09.10.2019, 10hs, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, sala 01, parte, São Paulo/SP. Presença.
Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 4.200.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com
o cancelamento de 4.200.000, quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em
moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas, passando o capital social de R$ 29.466.780,00
para R$ 25.266.780,00, dividido em 25.266.780 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 09.10.2019. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra
de Investimento Imobiliário Ltda ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

INDUSTREF TUBOS ESPECIAIS LTDA. - CNPJ nº 66.759.820/0001-70
Edital de Convocação à Reunião de Sócios
Convocamos os sócios para à reunião de sócios da Sociedade, nos termos do § 3º do artigo 1.152 do Código Civil, no dia
08.11.2019, as 9h00, na sede da sociedade, São Paulo/SP, Rua Manoel Salgado, nº 380, Parque Bristol, para deliberar as seguintes matérias: (i) Informar a morte de sócio; (ii) Formalização da sucessão do sócio falecido em consonância com o Formal
de Partilha; (iii) Nomeação de novo administrador; (iv) Alteração e Consolidação do Contrato Social. Não sendo possível o
comparecimento na Reunião ora convocada, a representação poderá ser feita por procurador constituído há menos de 1 ano,
que seja sócio ou advogado. A procuração deverá ser original, assinada e com ﬁrma reconhecida, e entregue até o horário da
abertura dos trabalhos. Os sócios ﬁcam cientes, desde já, que as deliberações constantes na ordem do dia, serão aprovadas
pelos votos dos sócios que representarem a maioria do capital social, ou quórum mais rígido nos termos dos Código Civil, especialmente nos artigos 1.071 e 1.076. São Paulo, 23.10.2019. Espólio de Maria Aparecida Tirabassi Plassa. Representada conforme autos do processo nº 0077551-19.2001.8.26.0100 - Por seu Inventariante Daniel Florentino Plassa

CNPJ nº 44.220.929/0001-00 - NIRE 35.300.060.466
Convocação - Assembleia Extraordinária - AGE
Ficam os Srs. acionistas da Companhia convocados a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 04/11/2019, às
11:00h, na sede da Companhia, na R. Joaquim Floriano, 72, 13º andar, conjunto 135/6, Itaim-Bibi, São Paulo-SP, a
ﬁm de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Eleição de membros da Diretoria e ﬁxação da remuneração
global do órgão. São Paulo/SP. 26/10/2019. Maria Carolina Ometto Fontanari - Presidente.

CBLA Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 15.308.280/0001-77 - NIRE 35.300.444.868
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: No dia 01/09/19, às 10h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em
razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações:
Restaram aprovadas pela unanimidade dos acionistas: (i) o aumento do capital social de R$ 247.851.610,86 para
R$ 248.851.610,86, com um aumento efetivo de R$ 1.000.000,00, mediante a emissão de 1.000.000 de ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação. (i.i) A acionista BREOF Partners Ltda., ratificou
expressa e previamente sua renúncia ao respectivo direito de preferência, na subscrição das novas ações, as quais foram
totalmente subscritas pelo acionista BREOF Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, e serão
integralizadas, em moeda corrente nacional, até o dia 30/11/19. (ii) Em virtude do aumento do capital social aprovado no item
“i” acima, a alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que passou a vigorar conforme abaixo:
“Artigo 5° - O capital social é de R$ 248.851.610,86 dividido em 246.026.706 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal.”. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e
Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: BREOF Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, p. VBI Real
Estate Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer; e Breof Partners Ltda. p. Rodrigo
Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. JUCESP nº 481.853/19-4 de 09/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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148
WĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
3.313
3.908
ĂŶƚĞĐŝƉĂĕƁĞƐ
17.378
32.177
17.378
32.177 /ZĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
(949)
1.150
2.612
4.775
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
1
1
2.228
2.155
2.228
2.155 ũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞĞŽƵƚƌŽƐ
241
349
ϲϯ͘ϰϴϴ ϳϮ͘ϴϮϯ
ϳϯ͘ϴϯϲ
ϳϵ͘ϳϴϯ dşƚƵůŽƐĂƉĂŐĂƌ
KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ
44
72
ϱ͘ϭϰϮ ;ϭ͘ϰϯϳͿ ϯϮ͘ϰϬϭ Ϯϰ͘ϯϳϵ
EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ZĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ
Ϯϲ͘ϭϴϱ
ϰϮ͘ϰϴϴ
ϯϮ͘ϰϬϰ
ϰϴ͘ϴϮϳ sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
dşƚƵůŽƐͬŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ
(6.248)
16.756 (6.142)
16.849
dşƚƵůŽƐĂƌĞĐĞďĞƌŶĂǀĞŶĚĂ
EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
610
ĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂϮϲ͘ϴϵϬ
38.510
26.890
38.510 ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
1.505
(5.940)
(6.527)
2.829
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
7.752
8.792
1.445 dşƚƵůŽƐĂƉĂŐĂƌ
2.150
2.150 WĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
14.585
14.585
335
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
10
10 dƌŝďƵƚŽƐƉĂƌĐĞůĂĚŽƐ
1.481
1.745 KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
(7.752)
(7.295)
83
ϯϰ͘ϲϰϮ ϯϴ͘ϱϭϬ
ϯϱ͘ϲϵϮ
ϯϵ͘ϵϲϱ dƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
41.812
50.175
231.203 239.566 &ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĞơƚƵůŽƐĂƉĂŐĂƌ
3.868
(1.732)
6.285
(1.752)
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐϳ͘ϳϱϮ
8.951
1.665 ^ĂůĄƌŝŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐĂƉĂŐĂƌϳ
3
7
3
ĐŽůŝŐĂĚĂƐĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ 1.218.847 1.188.240
777.399
753.988
ϰϵ͘ϱϲϰ
ϱϮ͘ϯϮϱ Ϯϰϭ͘ϲϯϱ Ϯϰϲ͘ϲϯϭ ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
(666)
666
WƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌĂ
ϳϱ͘ϳϰϵ
ϵϰ͘ϴϭϯ Ϯϳϰ͘Ϭϯϵ Ϯϵϱ͘ϰϱϴ dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐŽůŚĞƌĞƉĂƌĐĞůĂĚŽƐ;ϭϱͿ
(497)
(297)
(4.258)
ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
16.669
16.778
618.662
618.773 dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
7.752
6.479
(669)
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
95
22 WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ
(28)
271
/ŶƚĂŶŐşǀĞů
62.319
59.854 ƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ĂŝǆĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ
ϭ͘ϮϳϬ͘ϭϱϴ ϭ͘Ϯϰϯ͘ϱϮϴ ϭ͘ϰϵϰ͘ϭϲϳ ϭ͘ϰϳϮ͘ϲϬϮ
11.399
13.093 39.412
38.736
500.000
500.000
500.000 500.000 ĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
ϭ͘ϯϯϯ͘ϲϰϲ ϭ͘ϯϭϲ͘ϯϱϭ ϭ͘ϱϲϴ͘ϬϬϯ ϭ͘ϱϱϮ͘ϯϴϱ ĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
WĂŐĂŵĞŶƚŽũƵƌŽƐƐŽďƌĞ
ĕƁĞƐĞŵƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂĚĞ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽ
(212)
(1.707)
(51.881)
(51.880)
(51.881) (51.880) ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ ŝŶǀĞƐƟĚĂŝŶĚŝƌĞƚĂ
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞ/ZĞ^
(8.988) (10.033) (12.153) (10.873)
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ KƉĕƁĞƐĚĞĂĕƁĞƐŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐ
2.587
2.587 &ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ
ZĞĐĞŝƚĂƐ
28.371
29.257 ƉŽƌŝŶǀĞƐƟĚĂŝŶĚŝƌĞƚĂ
ĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐϮ͘ϰϭϭ
ϯ͘ϬϲϬ Ϯϳ͘Ϭϰϳ Ϯϲ͘ϭϱϲ
ZĞƐĞƌǀĂĚĞĐĂƉŝƚĂů
ƵƐƚŽĐŽŵƉĞƌŵƵƚĂĚĞƚĞƌƌĂƐ
2.105
2.105
2.105 &ůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
>ƵĐƌŽďƌƵƚŽ
28.371
29.257 ĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂϮ͘ϭϬϱ
ĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂͲ
ZĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐ
327.397
350.028
327.397 350.028 /ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵơƚƵůŽƐĞ
ĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞ
(1.883)
3.845
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
(3.346)
(3.457) (5.648)
(6.384) ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
480.276
418.698
480.276 418.698 ǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ
ŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ
ϭ͘Ϯϱϳ͘ϴϵϳ ϭ͘ϮϮϭ͘ϱϯϴ ϭ͘Ϯϱϳ͘ϴϵϳ ϭ͘ϮϮϭ͘ϱϯϴ ƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
396
396
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
92.198
127.661 70.289 107.232 WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐͲ
ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ͕ůşƋƵŝĚĂƐϵ͘ϴϯϲ
602 11.009
(598) ƚĂƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
36.067
35.389
30
98.688
124.806 75.650 100.250 dŽƚĂůĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽϭ͘Ϯϱϳ͘ϴϵϳ ϭ͘ϮϮϭ͘ϱϯϴ ϭ͘Ϯϵϯ͘ϵϲϰ ϭ͘Ϯϱϲ͘ϵϮϳ ŶĂǀĞŶĚĂĚĞŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ĚŝĕƁĞƐĂŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞŝŶƚĂŶŐşǀĞů

(2.605)
(759)
>ƵĐƌŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
ϵϴ͘ϲϴϴ
ϭϮϰ͘ϴϬϲ ϭϬϰ͘ϬϮϭ ϭϮϵ͘ϱϬϳ dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞ
ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞ
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
12.967
19.102 13.796
20.253 ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ϭ͘ϯϯϯ͘ϲϰϲ ϭ͘ϯϭϲ͘ϯϱϭ ϭ͘ϱϲϴ͘ϬϬϯ ϭ͘ϱϱϮ͘ϯϴϱ ŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐϰϴ͘ϵϲϭ
44.773 48.961
22.847
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
(8.522)
(12.832) (9.058) (13.562)
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
ϰ͘ϰϰϱ
ϲ͘ϮϳϬ ϰ͘ϳϯϴ
ϲ͘ϲϵϭ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽďƌĂŶŐĞŶƚĞ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ϰϴ͘ϵϲϭ
ϰϱ͘ϭϲϵ
ϰϰ͘ϰϳϯ
Ϯϲ͘ϯϱϵ
>ƵĐƌŽĂŶƚĞƐĚŽ/ZĞĚĂ^
ϭϬϯ͘ϭϯϯ
ϭϯϭ͘Ϭϳϲ ϭϬϴ͘ϳϱϵ ϭϯϲ͘ϭϵϴ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
/ZĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ &ůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
(7.414)
(9.512) (10.975) (13.151) >ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
98.180 129.926 100.245 131.423 ĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
(4.040)
(2.226)
ŝĨĞƌŝĚŽƐ
2.461
8.362
2.461
8.376
WĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
(48.962) (45.132) (65.062) (47.198)
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϵϴ͘ϭϴϬ
ϭϮϵ͘ϵϮϲ ϭϬϬ͘Ϯϰϱ ϭϯϭ͘ϰϮϯ /ƚĞŶƐƋƵĞƐĞƌĆŽƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐ
ƚƌŝďƵşǀĞůĂ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ (48.962) (45.132) (69.102) (49.424)
ĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
98.180 129.926 ZĞƐƵůƚĂĚŽƌĞŇĞǆŽĐŽŵĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
ƵŵĞŶƚŽůşƋƵŝĚŽĚĞĐĂŝǆĂĞ
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ĞŽƵƚƌŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
2.410
3.097
2.418
3.091
ŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
2.065
1.497
ŚĞĚŐĞĂĐĐŽƵŶƟŶŐ͕ůşƋƵŝĚŽĚĞ
100.245 131.423 ŝŵƉŽƐƚŽƐ;ϭϵ͘ϲϰϬͿ (1.487) (19.640) (1.487) ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞ
ĐĂŝǆĂŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
27.886
24.789 27.887
24.796
>ƵĐƌŽďĄƐŝĐŽĞĚŝůƵşĚŽƉŽƌ
dŽƚĂůĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞ
ĂĕĆŽ;ĞŵƌĞĂŝƐͿ
ϲ͕Ϯϭ
ϴ͕Ϯϭ
ĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
78.540 128.439
80.605 129.936 ĐĂŝǆĂŶŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
30.296
27.886 30.305
27.887
YƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĂĕƁĞƐ
ϭϱ͘ϴϭϲ͘ϱϵϮ ϭϱ͘ϴϭϲ͘ϱϵϮ
ƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ĕƁĞƐ
KƉĕƁĞƐ ZĞƐĞƌǀĂ ũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
WĂƌƟĐŝƉĂem
ĚĞĂĕƁĞƐ
ĚĞ
ĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐ
ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
ĕĆŽĚŽƐ
ƚĞƐŽƵŽƵƚŽƌŐĂ- ĐĂƉŝƚĂů
ZĞƐĞƌǀĂĚĞ
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ dŽƚĂůĚŽ
ƌĂƌŝĂĚĞ
ĚĂƐƉŽƌ
ĚĞŝŶŝŶĐĞŶƟǀŽƐ >ƵĐƌŽƐ
ŶĆŽ
ƉĂƚƌŝĂƉŝƚĂů ŝŶǀĞƐƟĚĂ ŝŶǀĞƐƟĚĂ ǀĞƐƟĚĂ Deemed
Hedge
ĮƐĐĂŝƐ ĂĐƵŵƵĐŽŶƚƌŽůĂŵƀŶŝŽ
ƐŽĐŝĂů ŝŶĚŝƌĞƚĂ
ŝŶĚŝƌĞƚĂ ŝŶĚŝƌĞƚĂ
cost ĂĐĐŽƵŶƟŶŐ
KƵƚƌŽƐ
>ĞŐĂů ZĞƚĞŶĕĆŽ
ƌĞŇĞǆĂ
ůĂĚŽƐ
dŽƚĂů
ĚŽƌĞƐ
ůşƋƵŝĚŽ
ŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϳ
450.000 (19.705)
1.811
2.199 455.982
(11.445) (20.962)
36.572
338.831
38.469
1.271.752
56.724 1.328.476
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐŶĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂ
(256)
(256)
ƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĐŽŶĨŽƌŵĞ'Kͬ'
56.468
(56.468)
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚĞůŝďĞƌĂĚŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
(42.800)
(42.800)
(42.800)
ZĞĚƵĕĆŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƵĚŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽĂĐĞƌǀŽĨŽƌŵĂĚŽ
ƉĞůŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĚĞƟĚŽŶĂŝŶǀĞƐƟĚĂsĂůĞĚŽŽƌƵŵďĂƚĂş
(6.468)
(21.833)
(28.301) (20.152) (48.453)
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĚĞůŝďĞƌĂĚŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
(1.951)
(1.951)
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞŝŶĐĞŶƟǀŽĮƐĐĂůͲƌĞŇĞǆĂ
16.690 (16.690)
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŵĂŝƐͲǀĂůŝĂĚĞdeemed costĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂ
(4.651)
4.651
ũƵƐƚĞƌĞŇĞǆŽƉŽƌŽƉĕƁĞƐŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐƉŽƌŝŶǀĞƐƟĚĂ
(31.627)
720
(143)
(31.050)
(31.050)
KƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐƌĞŇĞǆŽƐ
sĂƌŝĂĕĆŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵŝŶǀĞƐƟĚĂƌĞŇĞǆĂ
(548)
56
49
5.725
11.303
375
16.960
16.960
ZĞŇĞǆŽĚĞƚƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂ
(62.604)
(62.604)
(62.604)
ZĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŵĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐͲŚĞĚŐĞĂĐĐŽƵŶƟŶŐĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂ
(1.487)
(1.487)
(1.487)
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
129.926
129.926
1.497 131.423
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ͗
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐ
6.496
(6.496)
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ
(30.858)
(30.858)
(473) (31.331)
ZĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐ
80.533
(80.533)
ŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϴ
500.000 (51.880)
2.587
2.105 372.619
(12.932)
(9.659)
43.068
320.096
55.534
1.221.538
35.389 1.256.927
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚĞůŝďĞƌĂĚŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
(16.785)
(16.785)
(16.785)
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĚĞůŝďĞƌĂĚŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
(914)
(914)
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞŝŶĐĞŶƟǀŽĮƐĐĂůͲƌĞŇĞǆĂ
26.210 (26.210)
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŵĂŝƐͲǀĂůŝĂĚĞdeemed cost ĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂ
(3.640)
3.640
ũƵƐƚĞƌĞŇĞǆŽƉŽƌŽƉĕƁĞƐŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐƉŽƌŝŶǀĞƐƟĚĂ
(2.587)
(2.587)
(2.587)
sĂƌŝĂĕĆŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵŝŶǀĞƐƟĚĂƌĞŇĞǆĂ
1.425
(139)
1.285
1.285
ZĞŇĞǆŽĚĞƚƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂ
(776)
(776)
(776)
ZĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŵĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐͲŚĞĚŐĞĂĐĐŽƵŶƟŶŐĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂ
(19.640)
(19.640)
(19.640)
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
98.180
98.180
2.065 100.245
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ͗
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐ
4.909
(4.909)
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ
(23.318)
(23.318)
(473) (23.791)
ZĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐ
47.244
(47.244)
ŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϵ
500.000 (51.881)
2.105 369.628
(32.572)
(9.659)
47.977
350.555
81.744
1.257.897
36.067 1.293.964
ŽŶƚĂĚŽƌZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůdĠĐŶŝĐŽ
ƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŵƉůĞƚĂƐ͕ĐŽŵĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ͕
ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞĂĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐƐĞŶŚŽƌĞƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶĂƐĞĚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
sĂůŽƌhƉŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ>ƚĚĂͲZϮ^WϬϮϴϱϴϰͬKͲϮ
ƵƌǀĂůŝŶŽŽƌƌġĂ:ƵŶŝŽƌ - CRC 1SP222726/O-0
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐDƵƚĂĕƁĞƐ
ĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 31ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 11º andar - salas nº 1115/1117 - Centro - CEP01501-900 - Fone:
2171-6218 - São Paulo-SP - E-mail: sp31cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO Prazo de 20 (vinte) dias - Processo nº 1060155-16.2018.8.26.0100. A MM.
Juiza de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dra. MARIA CAROLINA DE MATTOS BERTOLDO, na forma da Lei, etc. FAZ
S A B E R a R O N A L D O A PA R E C I D O D A S I LVA L O P E S S P O R T S - E P P
(CNPJ23.371.428/0001-46), que RANDALL WALDERRAMA PORTO e MIRLENE
APARECIDA DE BRITO PORTO lhe movem ação de EXECUÇÃO para cobrança
de R$14.688,16 (no ajuizamento) a ser atualizado e acrescido das cominações
legais e contratuais, débito este decorrente da locação do apto. 2201, localizado no 22º andar do Edifício Urban, torre 02, do Capital Brás, situado na R.
Piratininga, 201, nesta Capital. Estando o executado em lugar ignorado, foi
deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que, após o prazo deste, em 03 dias,
PAGUE o débito ou em 15 dias, OFEREÇA EMBARGOS ou RECONHEÇA o
crédito da exequente e DEPOSITANDO 30% do valor da execução, inclusive
c u s t a s e h o n o r á r ios , PAG U E o R E S TA N T E e m 6 PA R C E L A S M E N S A I S ,
atualizadas, SOB PENA de PENHORA de tantos de seus bens quantos bastem
para solução da dívida, ficando ciente também de que no silêncio será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo, 24 de
Outubro de 2019. Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivã(o) Diretor(a), subscrevi.
30 e 31/10

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Rua São Florêncio,
1500, Apartamento 52, Bloco 5, 5° andar, Condomínio Parque Residencial Penha de
França, Edificio Camelia - 41° subdistrito Cangaíba, São Paulo - SP, CEP: 03733-020
1º leilão 06/11/2019 a partir das 12:00 horas
2º leilão 27/11/2019 a partir das 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP
Agente EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários: JOSE LUIZ SANZONI, Brasileiro(a), Solteiro(a), Eletriciário, CPF
085.081.648-31, CI: 12.778.102 SSP/SP, e cônjuge, se casado(a) estiver.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão Informações tel. (11) 93285-4559 ou Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara,
Itupeva/SP
ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B49504
28 - 29 - 30/10/2019
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complement ares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 30/
10/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED: B50739 - CONTRATO: 1108605141050 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1086-ITAQUERA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA PERSEU, 181 E 199 / APARTAMENTO 202, 2°
ANDAR , CIDADE SATÉLITE SANTA BÁRBARA, LOTE 7 A 23 E LOTES 1 A 6 E 44 A
56, QUADRA 41, RESIDENCIAL CRUZEIRO DO SUL, SECÇÃO IV, EDIFICIO
POLLUX, CIDADE SATELITE SANTA BARBARA , ITAQUERA , SÃO PAULO - SP
ELPIDIO GALHARDO, BRASILEIRO, APOSENTADO, CPF 456.002.878-87 CI:
1.785.653 SSP CASADO(A) COM HELENICE GERBATI GALHARDO, BRASILEIRO,
CPF 390.145.908-14 CI: 6.378.944 SSP
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
30 - 31/10 - 01/11/2019

(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  $ 'UD $QD /~FLD ;DYLHU
*ROGPDQ-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD$WUDQL&RPpUFLR
GH0iUPRUHVH*UDQLWRV/WGD &13- TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHDMXL]RXDomRGH
&REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  VHWHPEUR GH  
GHFRUUHQWHGRLQVWUXPHQWRSDUWLFXODUGH$FRUGR&RPHUFLDOSDUD'HVFRQWRGH'XSOLFDWDV)tVLFDVH(VFULWXUDLV
&KHTXHV H $QWHFLSDomR GH 'LUHLWRV &UHGLWyULRV (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D
FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE SHQD GH
SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D UHTXHULGD VHUi
FRQVLGHUDGDUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQD
IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH VHWHPEUR GH 
       H 

(',7$/'(,17,0$d2&8035,0(172'(6(17(1d$3URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR
&XPSULPHQWRGH6HQWHQoD&RQWUDWRV%DQFiULRV([HTXHQWH%DQFR%UDGHVFR6$([HFXWDGR&DUORV7DNDVKL/L]XND(',7$/'(
,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR
)RUR5HJLRQDO;,SLUDQJD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DUHQ&ULVWLQD)HUQDQGHV'H2OLYHLUDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D R &$5/267$.$6+,/,=8.$ %UDVLOHLUR(PSUHViULR &3)FRPHQGHUHoRj5XDGRV6RURFDEDQRV 
,SLUDQJD&(36mR3DXOR63TXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWDGHXPDDomRGH&XPSULPHQWRGH6HQWHQoDPRYLGDSRU%DQFR
%UDGHVFR6$&13-Q(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR
,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVR
GRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOSDJXH DTXDQWLDGH5 GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGDVRESHQDGH PXOWDGH VREUHR
YDORUGRGpELWRHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH DUWLJRHSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDFLHQWHDLQGDTXH
QRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLD
VHRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVSDUDTXHRH[HFXWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRV
SUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRH
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGH
H

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP
Data do leilão: 06/11/2019 A partir das: 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SAO PAULO/SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP, Telefone (11) 932854559 faz saber que devidamente
autorizado pelo Agente Fiduciário do FIDUCIAL CONSULTORIA E SERVICOS
FINANCEIROS LTDA, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei
Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77,
no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de
dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo
impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita através de
Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida
junto a qualquer Agencia especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e
comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes
deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma Agencia da
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ndicada com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência
com relação a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou
cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens,
ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o
arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do
mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED A01900 - CONTRATO 102514105922-3 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 0251-8 MOEMA
REINALDO DE SOUZA LIMA, Brasileiro (A), Industriário, CPF 443.230.008-63, CI
109.385.780- SSP/SP, Casada(o) com FATIMA REGINA LIMA, Brasileiro (A), Do Lar,
CPF 010.279.158-92, CI 11.759.756-SSP/SP
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: um predio situado na Rua José da Penha, (nº 07 não
oficial), casa 07, do projeto, antiga Rua 18, lote 06, da quadra 21, da Vila Silvia, São
Paulo/SP, e garagem se houver, com todas as suas instalações, benfeitorias e
acessórios.
São Paulo, 17/10/2019
ARY ANDRÉ NETO
22- 30/10 - 06/11/2019
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CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF Nº. 29.938.085/0001-35 - NIRE Nº. 3530051461-1 - COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 15 de julho de 2019, recebeu a carta de renúncia da Sra. ANA LUIZA BORGES
MARTINS, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, com registro perante a
JUCESP nº 514.105/19-7 em 30/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A
CNPJ/MF Nº 07.682.638/0001-07 - NIRE Nº 35300326032 - COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 15 de julho de 2019, recebeu a carta de renúncia da Sra. ANA LUIZA BORGES
MARTINS, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, com registro perante a
JUCESP nº 515.418/19-5 em 30/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

I9 Tecnologia da Informação Ltda. - CNPJ 12.837.349/0001-61 - NIRE JUCESP 3523066866-5
Edital de Convocação para Reunião Formal de Sócios
Atendendo o disposto no Artigo 1.071, i, da Lei nº 10.406/2002 do Código Civil Brasileiro, convoco
reunião dos sócios da empresa I9 Tecnologia da Informação Ltda., para o dia 12 de dezembro de
2019, às 10 horas, na sede da sociedade, sita na Avenida Ibirapuera, nº 2033, Indianópolis, 7º andar,
Sala 74A, São Paulo, SP, para realização de reunião extraordinária que tratará da seguinte ordem do
dia: possível exclusão de Sócio por não integralização de capital no prazo notificado.
São Paulo, 29/10/2019. Thiago Teixeira de Bulhões - Administrador
(30, 31/10 e 01/11)

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF Nº. 07.682.638/0001-07 - NIRE Nº. 35300326032 - COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 24 de setembro de 2019, às 10h00, na sede da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Heitor dos Prazeres, nº. 320, Vila Sônia, São Paulo/SP. 2.
PRESENÇA: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”),
constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme
se verifica das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO: Os avisos de que tratam o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das
acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira e o Sr. Carlos Alberto Pinto Nogueira, como secretário. 5. ORDEM
DO DIA: Deliberar sobre: (a) a ratificação da celebração, pela Companhia e o consórcio formado pelas empresas Siemens Ltda. e Hyundai Rotem Company (“Consórcio Siemens Rotem”) de: (i) Memorando de Entendimentos para a antecipação de entrega de sistemas da estação Fradique Coutinho, firmado em 22/07/2014; e (ii)
Change Order, para a implantação da alternância automática para manobra na plataforma Butantã, celebrado
em 04/10/2017, todos referentes e decorrentes do Contrato de Fabricação e Fornecimento de Equipamentos e
Sistemas firmado entre a Companhia e o Consórcio Siemens Rotem, firmado em 13/08/2007 (“Contrato de Fornecimento”); (b) a celebração, pela Companhia, de Memorando de Entendimentos com o Consórcio Siemens Rotem, para a suspensão parcial de atividades e extensão de prazos do Contrato de Fornecimento; e (c) a celebração de Termo de Acordo Operacional entre partes relacionadas. 6. DELIBERAÇÕES: As acionistas detentoras da
totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme atribuições previstas no artigo 6º, incisos (xii) e (xxii) do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: 6.1. Autorizar
a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Ratificar a celebração, pela Companhia e o Consórcio Siemens Rotem de: (i) Memorando de Entendimentos para a antecipação de entrega de sistemas da estação Fradique Coutinho, firmado em 22/07/2014; e (ii) Change Order,
para a implantação da alternância automática para manobra na plataforma Butantã, celebrado em 04/10/2017,
todos referentes e decorrentes do Contrato de Fornecimento; 6.3. Aprovar a celebração, pela Companhia, de Memorando de Entendimentos com o Consórcio Siemens Rotem, para a suspensão parcial de atividades e extensão
de prazos do Contrato de Fornecimento; e 6.4. Aprovar pela Companhia a celebração, de Termo de Acordo Operacional para ressarcimento pela Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo à Companhia, de custos relacionados à mão-de-obra compartilhada entre as partes no valor de até R$6.000.000,00 (seis milhões de
reais), a ser realizado e contabilizado até dezembro de 2019; tudo conforme termos e condições apresentados na
presente assembleia. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por todas as acionistas. São
Paulo/SP, 24 de setembro de 2019. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e Carlos
Alberto Pinto Nogueira, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo Sr. Paulo Yukio Fukuzaki; (2) RUASINVEST
PARTICIPAÇÕES S.A., pelos Srs. Paulo José Dinis Ruas e Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz; e (3) MITSUI & CO., LTD.,
pelo Sr. Shinichi Ban. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais nº. 05, às folhas 83 a 84. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa; Carlos Alberto
Pinto Nogueira - Secretário. JUCESP nº 529.504/19-4 em 04.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Heidelberg Holding S.A.
CNPJ/MF 30.351.346/0001-03 - NIRE 35.30052946-4
Extrato da Ata da AGE - Realizada em 02/05/2019
Aos 02/05/2019, às 15hs, na sede social da Heidelberg Holding S.A. Convocação: Dispensadas. Mesa: Presidente: Günter Emilio Püschmann; Secretário:
Gabriel Nascimento Pinto. Ordem do dia: Deliberar acerca (i) do aumento de capital social da Companhia, com emissão de novas ações ordinárias; (ii) da
renúncia pelos atuais acionistas ao direito de preferência para subscrever as novas ações ordinárias; e (iii) da inserção de cláusula compromissória arbitral
estatutária no Estatuto Social da Companhia. Deliberações: A AGE foi considerada regularmente instalada, lavrando-se a presente ata na forma de sumário,
conforme previsto no artigo 130, §1º, da Lei das S.A. Após exame e discussão, os acionistas, representando 100% das ações da Companhia, aprovaram por
unanimidade, as seguintes deliberações: (i) aprovar o aumento do capital social da Companhia, atualmente de R$587.398,00 para R$23.109.146,60 um
aumento portanto de R$22.521.748,60, mediante a emissão de 489.506 novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. As novas ações
ordinárias são emitidas em dois lotes distintos, a saber: (a) Lote I: 319.243 novas ações ordinárias ao preço de emissão total de R$6.522.134,49, um preço
de emissão, portanto, de R$20,43 por ação. O preço de emissão das novas ações ordinárias do Lote I foi fixado levando-se em consideração a perspectiva de
rentabilidade da Companhia, nos termos do inciso II do §1º do artigo 170 da Lei das S.A. A totalidade das novas ações ordinárias do Lote I será integralizada
mediante capitalização de créditos decorrentes de empréstimos feitos por investidores para a Companhia e será inteiramente destinada para aumento de
capital social da Companhia; (b) Lote II: 170.263 novas ações ordinárias ao preço total de emissão de R$15.999.614,11, um preço de emissão, portanto, de
R$93,97 por ação. O preço de emissão das novas ações ordinárias do Lote II foi fixado levando-se em consideração a perspectiva de rentabilidade da
Companhia, nos termos do inciso II do §1º do artigo 170 da Lei das S.A. A totalidade do preço de emissão do Lote II será integralizada em moeda corrente
nacional, da seguinte maneira: (x) metade do valor será paga dentro de 20 dias, contados da assinatura do boletim de subscrição, ou mediante pagamento
direto de dívidas da Companhia perante terceiros; (y) o restante do valor será pago em 10 parcelas mensais e sucessivas de igual valor. A totalidade do preço
de emissão do Lote II será destinada para aumento de capital social da Companhia. (ii) Aprovar a subscrição das novas ações ordinárias ora emitidas pelos
seguintes investidores: (a) 166.474 ações do Lote I são neste ato subscritas por Günter Emilio Püschmann, conforme Boletim de Subscrição constante do
Anexo I à presente ata; (b) 152.769 ações do Lote I são neste ato subscritas por Sabin Medicina Diagnóstica S.A., conforme Boletim de Subscrição constante
do Anexo II à presente ata; (c) 170.263 ações do Lote II são neste subscritas por Sabin Medicina Diagnóstica S.A., conforme Boletim de Subscrição constante
do Anexo III à presente ata. (iii) Aprovar expressamente os Boletins de Subscrição, mencionados no item “ii” acima, e declarar formalmente concretizado o
aumento de capital mediante a emissão das referidas novas ações ordinárias; (iv) Renunciar ao direito de preferência dos atuais acionistas para subscrever
as novas ações ordinárias ora emitidas, na parcela em que não estão sendo subscritas pelos próprios atuais acionistas; e (v) Alterar, em decorrência das
deliberações acima, o Artigo 6 do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 6. O capital social da Companhia é
de R$23.109.146,60, dividido em 1.076.904 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. §1º. Cada ação confere ao seu titular o direito a um
voto nas Assembleias Gerais da Companhia.” (vi) Aprovar a inserção de cláusula compromissória arbitral estatutária no Estatuto Social da Companhia, de
forma que o artigo 21 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 21. Todas as dúvidas, litígios ou controvérsias oriundos ou
relacionados a este Estatuto, inclusive aqueles que envolvam sua validade, eficácia, violação, interpretação, término e rescisão (“Disputa”), serão resolvidos
por arbitragem, em conformidade com a legislação brasileira e mediante as condições previstas nesta cláusula. (i) A Disputa será resolvida de acordo com
as regras previstas no regulamento (“Regulamento”) de arbitragem da Câmara de Arbitragem Empresarial Brasil - CAMARB (“CAMARB”) em vigor na data
do pedido de instauração da arbitragem, por 3 árbitros, nomeados de acordo com as regras previstas no Regulamento (“Tribunal Arbitral”), sendo vedado o
julgamento por equidade. (ii) A arbitragem terá sede na Cidade de São Paulo/SP, onde a sentença arbitral será considerada proferida, e o português será o
idioma oficial. (iii) A arbitragem correrá em sigilo, nos termos do Regulamento. (iv) A sentença proferida pelo Tribunal Arbitral será final e vinculantes para as
partes e poderá ser executada por qualquer tribunal ou autoridade com jurisdição sobre as partes ou seus ativos. (v) Cada parte adiantará integralmente as
despesas a que der causa, e as despesas comuns às partes serão adiantadas pelas partes em proporções iguais. Ao final da arbitragem, o Tribunal Arbitral
deverá alocar as despesas entre as partes na proporção em que cada uma for vencida. (vi) As partes envolvidas poderão obter perante o Poder Judiciário
medidas urgentes para proteção ou salvaguarda de direitos ou para garantir a instituição do procedimento arbitral, desde que previamente à constituição do
Tribunal Arbitral, sem que isso seja interpretado como renúncia à arbitragem. A parte que postular tal medida deverá informar imediatamente à CAMARB a
decisão proferida pelo Poder Judiciário; após sua constituição, o Tribunal Arbitral poderá manter, modificar ou revogar a decisão proferida pelo Poder Judiciário.
As partes poderão postular as medidas mencionadas neste item perante qualquer foro ou tribunal competente para decidir sobre elas”. (vii) autorizar os
Diretores e/ou procuradores da Companhia a praticarem todos os atos e a assinarem todos e quaisquer documentos necessários e convenientes para a
implementação do aumento do capital social acima deliberado, inclusive a consolidação do Estatuto Social, conforme consta do Anexo IV à presente ata.
Encerramento: Nada mais. Mesa: Presidente: Günter Emilio Püschmann; Secretário: Gabriel Nascimento Pinto. Acionistas Presentes: Günter Emilio
Püschmann; Gabriel Nascimento Pinto. SP, 02/05/2019. JUCESP nº 294.857/19-9 em 31/05/2019 - Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012222-18.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a MARIA DO CARMO SILVEIRA, CPF 126.102.478-85, que Thomaz Augusto Marcondes ajuizou ação de execução,
para cobrança de R$ 12.425,00 (jul/16), referente a débitos e locação do apto. 05, à Avenida: Padre Arlindo Vieira 2270, Jardim
Vergueiro, Sacomã. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se EDITAL, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra,
pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo,
nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de
expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da execução,
nomeandose curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[29,30]
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EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Rua José da Penha,
s/nº (nº 7 não oficial), casa 07 do projeto, antiga Rua 18, lote 06 da quadra 21, Vila
Silvia, São Paulo - SP, CEP: 03729-150
2º leilão 06/11/2019 a partir das 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SAO PAULO/SP
Agente EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários:
REINALDO DE SOUZA LIMA, Brasileiro(a), Industriario, CPF 443.230.008-63, CI:
109.385.780-SSP/SP, Casado(a) com FATIMA REGINA LIMA, Brasileiro(a), Do lar,
CPF 010.279.158-92, CI: 11.759.756-SSP/SP.
Informações tel. (11) 932854559 ou Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara, Itupeva/
SP
ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial
SED:A01900
30 - 31/10 - 01/11/2019
EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Avenida Senador
Teotônio Vilela, 4287, Apartamento 24, Tipo C, prédio 10A, Tipo D, Capela do Socoroo,
São Paulo - SP, CEP: 04833-001
1º leilão 06/11/2019 a partir das 12:00 horas
2º leilão 27/11/2019 a partir das 12:00 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP
Agente EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários:
NEUSA MARIA ROGERIO, Brasileiro(a), Industriaria, CPF 939.691.988-87,
CI: 96755854 SSP/SP, Solteiro(a), e cônjuge se casado(a) estiver.
NICOLA MONTERISI, Brasileiro(a), Autonomo, CPF 861.763.318-20 CI: 8.662.468-SP
SSP/SP; Casado(a) com MARIA APARECIDA BONALDI MONTERISI, Brasileiro(a),
Do lar, CPF 861.763.318- 20, CI: 11.564.150 SSP/SP.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão Informações tel. (11) 93285-4559, Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara,
Itupeva/SP.
ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B37497
29 - 30 e 31/10/2019
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São Paulo, quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Arthur Leist
pódio e também a vitória”, diz Arthur, que tem apenas 18 anos.
Essa é a segunda temporada
completa de Arthur na F4 Americana com a equipe Crosslink
Kiwi Motorsport. Em 2018, o
piloto foi eleito o competidor

com Melhor Evolução na segunda parte da temporada com dois
pódios conquistados. Nesta etapa final da temporada 2019, Arthur terá um desafio extra: o recorde de 37 pilotos acelerando
no Circuito das Américas. Pelo

fato da categoria fazer parte da
programação oficial da F1, a
competição atrai ainda mais pilotos para o grid.
“Minha expectativa está muito alta para correr no mesmo final de semana da F1 aqui em Austin. É uma etapa diferente, lembro que corri aqui no ano passado com bastante público também
na F4 e neste ano teremos o recorde de pilotos também. Tenho
certeza que será uma etapa emocionante e bastante disputada”,
diz Arthur, que é irmão de Matheus Leist, piloto da Indy.
Os treinos da F4 Americana
em Austin começam nesta sexta-feira, a partir das 11h45 da
manhã. No mesmo dia ainda haverá o classificatório às 19h. A
primeira corrida será no sábado
às 12h40 e a segunda prova acontecerá no domingo às 11h15 da
manhã. A largada do GP dos EUA
de F1 será às 16h10.

Foto/João Pires

Vôlei Osasco-Audax inicia semifinal
contra o Pinheiros nesta quarta-feira

A cubana Casanova
O Vôlei Osasco-Audax inicia
a luta pela vaga na decisão do
Campeonato Paulista Feminino
de Vôlei da Divisão Especial nesta quarta-feira (30). O time comandado pelo técnico Luizomar faz o
primeiro jogo do playoff semifinal
contra o Pinheiros a partir das
21h30, no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo. O Sportv 2
anuncia transmissão ao vivo e todos os detalhes e bastidores do
confronto podem ser conferidos
no canal oficial do clube, a Osas-

co
Vôlei
TV
(https://
osascovoleitv.tvnsports.com.br/).
Osasco e Pinheiros voltam a
se enfrentar pouco menos de um
mês. No dia 5 de outubro, o time
de Luizomar foi ao ginásio Henrique Villaboim e bateu o clube
paulistano por 3 sets a 0. O confronto marcou a estreia das jogadoras que serviram a seleção
brasileira na Copa do Mundo do
Japão – Bia, Mara, Roberta e
Camila Brait – e da cubana Casanova. “O Pinheiros é um adver-

sário tradicional e que vem um
pouco diferent e em relação a
temporada passada. Estudamos
muito o time delas e trabalhamos para entrar em quadra nesta quarta-feira bem preparados
para conquistar a vitória e dar
um passo importante rumo a
mais uma final estadual”, afirmou
o treinador.
Assim como Luizomar, as
atletas pregam respeito ao adversário. “O Pinheiros tem um bom
time e vai jogar em seu ginásio.
Trabalhamos muito nessa semana e vamos entrar em quadra focadas e dispostas a jogar
com disciplina tática e muita
vontade para conquistar a vitória”, explica a central Mara. A
cubana Casanova, que marcou
21 pontos contra o clube paulistano na fase de classificação
do Campeonato Paulista, segue
a mesma linha. “Sabemos que
não será um jogo fácil, mas
treinamos todos os dias em busca do melhor entrosamento para
jogar bem e buscar a vitória”,
completa.
O Vôlei Osasco-Audax contará com dois “reforços” na partida desta quarta-feira. Pri Hel-

des e Ellen estão de volta após a
conquista do título dos Jogos
Militares da China, onde defenderam a seleção do exército brasileiro. A ponteira e a levantadora estavam em quadra na vitória do Brasil sobre a China por 3
sets a 1 – parciais de 25/23, 23/
25, 25/23 e 25/19, no dia 22 deste mês. “É muito bom estar de
volta ao clube e mais motivada
que nunca para dar o meu melhor
para ajudar o grupo na luta para
chegar à decisão do Campeonato Paulista”, garante Pri.
O segundo jogo da semifinal
estadual será domingo (3), às
14h, no ginásio José Liberatti.
Em caso de empate, com uma
vitória para cada lado, o finalista estadual será definido com
um set extra, o chamado Golden Set, programado para o
mesmo dia e local, em seguida
ao encerramento da partida.
Para carimbar seu passaporte
para figurar entre os quatro
melhores do estadual, a equipe
comandada pelo técnico Luizomar derrotou o Atacadão Joseense por 3 sets a 0 na sexta-feira
(25), no ginásio José Liberatti,
e fechou a série em 2 a 0.

O brasiliense Marilson Gomes dos Santos, um dos melhores fundistas do atletismo
sul-americano de todos os
tempos, terá um evento espetacular na próxima quinta-feira (31): entrará para o Hall da
Fama da Maratona de Nova
York, uma das mais celebradas
e importantes provas do mundo
na distância de 42.195 km.
“Recebi esta notícia muito
legal, que me deixou muito
feliz. Fui indicado pela Organização da Maratona de Nova
York para entrar no Hall da
Fama. A cerimônia será aberta ao público. Gostaria de
agradecer a todos que torceram por mim não somente em
Nova York, mas em toda a minha carreira”, comentou o
atleta que viaja quarta-feira
(30) para os Estados Unidos.
Marilson venceu a Maratona de Nova York em 2006, tornando-se a primeiro sul-americano a ganhar. Ele voltou a
vencer novamente em 2008. A
cerimônia será na área da

competição, no Central Park
West na 67th Street.
“Estou honrado por fazer parte do seleto grupo de pessoas no
Hall da Fama dos Corredores de
Nova York. É como se eu tivesse
ganhando a Maratona de Nova
York pela terceira vez, um momento muito especial que vou
amar por toda a minha vida. É
muito legal receber esse reconhecimento pelo meu trabalho, pelo que fiz”, disse
Marilson, acrescentando que
a s ensação é de estar “eternizado para a maratona”.
Marilson ganhou cinco medalhas em Jogos Pan-Americanos e continua sendo o recordista
sul-americano nos 5.000 m
(13:19.43) e dos 10.000 metros
(27: 28.12). Ele competiu na
maratona olímpica em Pequim2008, Londres-2012 e Rio2016, tendo como melhor resultado o quinto lugar em 2012.
Nas corridas de rua, o atleta
treinado por Adauto Domingues,
detém as melhores marcas sulamericanas dos 10 km (27:48),
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Marilson Santos entra para o Hall da
Fama da Maratona de Nova York

Vencedor de Nova York
dos 15 km (42:15), dos 20 km
(56:32), da meia maratona
(59:33), dos 25 km 1:14:31 e
dos 30 km (1:29:21).
Marilson começou no esporte pelo futebol, em Ceilândia,
cidade-satélite de Brasília. Depois seguiu os passos do irmão
Marco, passando a treinar atletismo. Casado com Juliana Santos, campeã pan-americana dos

1.500 m, no Rio-2007, e dos
5.000 m em Toronto-2015, é pai
de Miguel. Juliana e Miguel também seguem para Nova York.
Os indicados ao Hall da
Fama do NYRR 2019 são Marilson Gomes dos Santos, Meb
Keflezighi, Ingrid Kristiansen e
Mary Wittenberg. A Caixa é a
Patrocinadora Oficial do Atletismo Brasileiro.

Troféu Ayrton Senna
de Kart terá
categoria feminina
inédita no Speedpark
Categoria F4 Feminina será a primeira do País a ser
exclusiva para mulheres; competidoras terão pneus e
motores subsidiados por fornecedores na prova que será
realizada em 25 de janeiro de 2020
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Jovem revelação do automobilismo brasileiros nos EUA, Arthur Leist disputará a preliminar da
F1 neste final de semana em Austin, no Texas. O piloto gaúcho, que
é o quinto colocado na tabela da
F4 Americana, acumula duas vitórias, duas poles e quatro pódios na
temporada. Criada em 2016, a categoria tem se notabilizado por ser
uma das mais competitivas da base
do automobilismo.
“Nós tivemos cinco etapas no
ano, sendo que nas quatro tomadas de tempos que foram disputadas (uma foi cancelada por causa da chuva), nós conseguimos
fazer duas poles. Consegui liderar treinos em praticamente todas
as pistas e o ano vem sendo muito
bom para mim. Nas últimas duas
etapas nós sofremos um pouco
com problemas de motor e para
essa última etapa nós efetuamos a
troca, então tenho certeza que estaremos disputando um lugar no
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F4 Americana: Arthur Leist disputa
preliminar da F1 em Austin

Kaká Magno
O 1º Troféu Ayrton Senna de
Kart escreverá um capítulo especial na história da modalidade no Brasil. A competição, que
será realizada em 25 de janeiro de 2020 no Speedpark, será
marcada pela primeira categoria feminina profissional no
Brasil. A Women Kart Series,
também chamada de F4 Feminina, tem a confirmação de 12
pilotos mulheres para a prova
em Birigui (SP).
Um dos organizadores da
prova, Tuka Rocha destacou
que vários custos da categoria
serão subsidiados pelos fornecedores de pneus e motores.
“Estamos bem felizes de
poder lançar essa primeira categoria profissional exclusiva
para mulheres. O Brasil receberá o Mundial de Kart em
2020 e o Troféu Ayrton Senna
será o primeira grande evento
do ano na pista do Speedpark e
queremos incentivar os jovens
talentos e em especial aumentar a presença feminina no
esporte. Para isso, vamos dar
todo o suporte inclusive
com subsídios: os pneus serão cedidos pela MG, bem
como os motores da RBC
Preparações”, diz Tuka, que
disputou m ais de 100 corridas
na Stock Car e também já venceu na categoria.
Primeira mulher a representar o Brasil no Mundial de
Kart em 2019, na Finlândia,
Júlia Ayoub será embaixadora
da prova feminina no Troféu
Ayrton Senna. A jovem piloto
também foi aluna da Escola de
Kart do Senninha em 2016.
“Estou muito orgulhosa em
ser escolhida como embaixadora deste competição inédita
exclusiva para mulheres no Troféu Ayrton Senna de Kart. Eu
também fui aluna na Escola de
Kart do Senninha e atualmente sou uma das professoras
dos novos alunos. Fico muito
feliz em ver cada vez mais a
maior participação feminina
no automobilismo e com certeza a categoria vai ser uma das
grandes atrações no Speedpark”, diz Júlia.
Tuka destacou o alto nível
técnico das competidoras.
“Além da Júlia (Ayoub), que
está competindo com os melhores do mundo na Europa,

teremos outras competidoras
bem experientes, como a Kaká
Magno, que está ajudando também a divulgar a competição e
é referência nos karts F4, que
serão utilizados no Women
Kart Series”, diz Tuka.
O grid já tem 12 inscritas,
incluindo também Miriam
Schivel, Antonella Bassani,
Maína Moraes, Aline Morelatto, Aurélia Nobels, Gabriela
Morais, Graziela Paioli, Isabelly Cruz, Daniela Magno e Fernanda Jardim.
Em busca de continuar
propagando o legado de Senna
para as novas gerações, o Troféu Ayrton Senna de Kart
contará com baterias de diversas categorias de kart,
além de corridas a pé e
caminhadas de 5 e 10km, shows e exposições de itens históricos do tricampeão
mundial de F1.
“O Troféu Ayrton Senna
promete ser um bom aquecimento para o Speedpark receber o Mundial de Kart no final
de 2020”, completa Tuka, lembrando que o País sediará pela
primeira vez a competição na
história entre os dias 29 de
outubro e 1º de novembro.
O Troféu Ayrton Senna de
Kart será organizado pela Two
Points, empresa dirigida por
Tuka Rocha e Thiago Pereira,
medalhista olímpico com grande história na natação. A competição marca o início das celebrações de 60 anos que
Senna completaria no próximo
mês de março. Além de receber diversas categorias do kart,
a competição ainda terá troféus
especiais para premiar pilotos
de diversas formas, como o
Troféu Superação e o Troféu
Pole Position.
Para saber mais sobre inscrições e regulamentos, acesse o site do Troféu Ayrton Senna de Kart.
Confira as 12 pilotos já
confirmadas para a Women
Kart Series do Troféu Ayrton
Senna de Kart:
Júlia Ayoub; Kaká Magno;
Antonella Bassani; Aurélia Nobels; Gabriela Morais; Graziela Paioli; Miriam Schivel;
Maína Moraes; Aline Morelatto; Isabelly Cruz; Daniela Magno; Fernanda Jardim.

