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Previsão de crescimento da
economia sobe levemente

MEC levará internet a
24,5 mil escolas públicas
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,01
Venda:       4,01

Turismo
Compra:   4,08
Venda:       4,32

Compra:   4,46
Venda:       4,46

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

35º C

21º C

Terça: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

Lewis Hamilton
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Hamilton chega ao hexa e
se aproxima de Schumacher

Lewis Hamil ton es tá
cada vez mais próximo de se
igualar a Michael Schuma-
cher como o maior cam-
peão de todos os tempos. O
piloto britânico da Merce-
des chegou ao sexto título
mundial no último domin-
go, durante o GP dos Esta-
dos Unidos. Hamilton tinha
de terminar pelo menos em
oitavo lugar para assegurar
a conquista de forma ante-
cipada (duas provas antes
do fim da temporada). Mas
fez bem mais do que isso:
cruzou a linha de chegada
em segundo.             Página 6

Maverick Viñales vence
 e sobe para terceiro

no campeonato
Dessa vez não houve duelo na

última volta. Maverick Viñales
liderou do início ao fim e bateu
o campeão, Marc Márquez, com
mais de três segundos de vanta-
gem, uma vitória incontestável.
O espanhol tem melhorado suas
largadas, está conseguindo con-
servar os pneus para o final de
prova e se tornando mais que um
adversário real para Márquez em
2020. Marc fez uma excelente
largada saindo da 11ª no grid,
para completar a primeira volta
já na 2ª posição. Dovisioso se-
gurou a terceira posição numa
batalha de muitas voltas com
Rossi.                             Página 6

Um dos jovens talentos do
Brasil nas categorias de base
do automobilismo internacio-
nal, Arthur Leist finalizou a
temporada 2019 da F4 Ameri-
cana com a quinta posição no
campeonato. O piloto conquis-

Arthur Leist encerra
campeonato no top-5 após
disputar preliminar da F1

tou duas vitórias, duas poles
e quatro pódios na tempora-
da, fechando sua participação
neste final de semana com
um sexto lugar em Austin, na
preliminar do GP dos Estados
Unidos de F1.          Página 6

Campeões estaduais, EMS
Taubaté Funvic e Sada Cruzeiro

jogam nesta quinta-feira
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EMS Taubaté Funvic, campeão paulista

Campeões dos seus estados
na última semana, EMS Taubaté
Funvic (SP) e Sada Cruzeiro
(MG) agora trocam o chip e pas-
sam a mirar as competições do
calendário nacional de clubes. As
equipes comandadas pelos técni-
cos das seleções brasileira e ar-
gentina, Renan e Marcelo Men-
dez, chegam a Uberlândia (MG)
na próxima quarta-feira (6) para
a Supercopa masculina de vôlei,
que acontecerá na quinta (7), às
21h30, no ginásio do Sabiazinho,
na busca por mais um título na

temporada. A partida terá trans-
missão ao vivo do SporTV 2.

Além do duelo entre os cam-
peões paulista e mineiro, a Super-
copa marca, ainda, o reencontro de
sete campeões na Copa do Mun-
do, no mês de outubro, com a se-
leção brasileira. Estiveram no lu-
gar mais alto do pódio, no Japão,
os ponteiros Lucarelli e Douglas,
os centrais Lucão e Maurício Sou-
za e o líbero Thales, do EMS Tau-
baté Funvic, e o levantador Fernan-
do Cachopa e o central Isac, do
Sada Cruzeiro.              Página 6
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Viñales comemora sua vitória

EUA acusam
China de

imperialismo
na disputa

por recursos
naturais

Os Estados Unidos acu-
saram na segunda-feira (4) a
China de imperialismo e in-
timidação para ficar com os
recursos naturais do Sudes-
te Asiático, numa referência
à disputa territorial do Mar
do Sul da China que Pequim
mantém com vários países
da região.

“Pequim usou a intimida-
ção para impedir que os países
da Asean (Associação das Na-
ções do Sudeste Asiático) ex-
plorassem os seus recursos
naturais.

A região não tem interes-
se em regressar à era imperi-
al”, disse o assistente do pre-
sidente Donald Trump em te-
mas de segurança nacional,
Robert O’Brien, em Bangcoc,
onde é realizada a reunião da
Asean.                            Página 3

Macri e
Alberto

Fernández se
reúnem para

coordenar
transição

Mauricio Macri e Alber-
to Fernández, o atual e o fu-
turo presidente da Argenti-
na, reuniram-se na segunda-
feira (4)  à tarde para dar se-
quência aos trabalhos de
transição do governo, inici-
ados na semana passada,
após a vitória de Fernández
em primeiro turno.

Segunda-feira, dia 28, 
eles participaram de café da
manhã na  Quinta  de  Olivos,
residência  do  presidente  ar-
gentino.                       Página 3
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Secretário de Educação Básica, Janio Macedo, e o ministro
da Educação, Abraham Weintraub, lançam o programa Educação
Conectada Terrestre

O Ministério da Educação
(MEC) levará internet a 24,5
mil escolas públicas urbanas
pelo programa Educação Co-
nectada. De acordo com a pas-
ta, isso significa que 56% das
escolas públicas passarão a es-
tar conectadas no país. A medi-
da deverá beneficiar 11,6 mi-
lhões de estudantes.

Para viabilizar o programa, a
pasta repassará R$ 82,6 mi-
lhões. Esse dinheiro chegará
por meio do Programa Dinhei-
ro Direto na Escola (PDDE),
administrado pelo Fundo Naci-
onal de Desenvolvimento da
Educação (FNDE). A expecta-
tiva, de acordo com o ministro
da Educação, Abraham Wein-

traub, é que as escolas já te-
nham acesso à internet no pri-
meiro semestre de 2020.

“O ensino hoje no mundo
sem estar conectado à internet
é um absurdo”, disse Wein-
traub. Além de repassar recur-
sos para conectar novas esco-
las, a pasta repassará também
R$ 32 milhões para a manuten-
ção do programa em 9,9 mil
escolas já atendidas.

O objetivo do programa, de
acordo com o secretário de Edu-
cação Básica do MEC, Janio
Macedo, é “tornar a educação
mais atrativa tanto para o ensino
fundamental quanto para o médio,
colaborando dessa forma para
reduzir a evasão dos nossos alu-
nos e por via de consequência, a
melhoria no nosso ensino e
aprendizagem dos alunos”.

O acesso à internet possibi-
litará, segundo a pasta, a forma-
ção de professores por meio do
ambiente virtual de aprendizagem
do MEC, chamado de Avamec.
Em 2019, mais de 100 mil do-
centes concluíram cursos pela
plataforma.                     Página 4

A previsão de instituições
financeiras para o crescimento
da economia neste ano subiu le-
vemente. A estimativa de expan-
são do Produto Interno Bruto
(PIB), a soma de todos os bens
e serviços produzidos no país,
passou de 0,91% para 0,92%.

As projeções para os anos
seguintes não foram alteradas:
2% em 2020; e 2,50% em
2021 e 2022. Essas estimati-
vas são de pesquisa a institui-
ções financeiras, elaborada se-
manalmente pelo Banco Cen-
tral (BC).

De acordo com o boletim
Focus, instituições financeiras

mantiveram a previsão para a
inflação, calculada pelo Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) em
3,29% em 2019, 3,60%, em
2020, 3,75%, em 2021, e
3,50% em 2022.

As projeções para 2019 e
2020 estão abaixo do centro da
meta de inflação que deve ser
perseguida pelo BC. A meta de
inflação, definida pelo Conse-
lho Monetário Nacional, é
4,25% em 2019, 4% em 2020,
3,75% em 2021 e 3,50% em
2022, com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentual para
cima ou para baixo.   Página 3

Criado a partir da associação
entre o Instituto de Biologia (IB)
e o Instituto de Física Gleb Wa-
taghin (IFGW), da  Universidade
Estadual de Campinas (Uni-
camp), o Instituto Nacional de
Fotônica Aplicada à Biologia
Celular (INFABiC) torna-se o
primeiro Centro de Microscopia
de Excelência Zeiss da América
do Sul.

Microscópios de super-
resolução tornam Unicamp

referência na América do Sul
No local, são desenvolvidos

estudos avançados de microsco-
pia em materiais biológicos com
a utilização de lasers de última
geração e técnicas e equipamen-
tos ópticos não lineares. No la-
boratório de perfil multiuso, já
são disponibilizados nove mi-
croscópios com técnicas de mi-
croscopia para toda a comunida-
de acadêmica.                  Página 2

A partir de dezembro, o Ins-
tituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (Inme-
tro), vinculado ao Ministério da
Economia, só vai aprovar mode-
los de bombas medidoras de
combustíveis líquidos (gasolina,
diesel e etanol) que tenham cer-
tificação digital. O objetivo é
coibir a ocorrência de fraudes no

Bombas de combustíveis
 terão certificação digital a

partir de dezembro
abastecimento ao consumidor
final. A informação foi dada na
segunda-feira (4) à Agência
Brasil pelo chefe do Setor de
Medição de Fluidos do institu-
to, Edisio Alves Júnior.

As bombas medidoras têm um
componente que faz a medição e um
mostrador que apresenta o resulta-
do para o consumidor.     Página 3
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Governo do Estado libera R$ 1,15 mi
para três municípios de São Paulo

Por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Regional, o
Governo do Estado liberou, na
quinta-feira (31), R$ 1,15 mi-
lhão para três cidades de São
Paulo, resultado de convênios
assinados com as Prefeituras de
Rifaina, Getulina, Indiaporã.

Em todos os repasses feitos
pela pasta em 2019, foram be-
neficiados 385 municípios, o
que corresponde a 60% das ci-
dades do Estado. Ao todo, 814
convênios em andamento ou no-
vos receberam investimentos.

De acordo com o Secretário
de Desenvolvimento Regional,
Marco Vinholi, os convênios fir-
mados seguem as diretrizes do
Governador João Doria. “Temos
compromisso de atender as de-

mandas dos municípios e fazer
com que os repasses benefici-
em efetivamente os brasileiros
de São Paulo”, enfatizou Marco
Vinholi.

Rifaina
Os recursos de R$ 400 mil

para Rifaina serão destinados a
obras de infraestrutura urbana,
com execução de 10.487,73 m²
de recapeamento asfáltico em
diversas vias do município.

“Esse convênio veio na hora
certa. Nossas ruas precisam des-
te recapeamento. Agradeço ao
Governador e ao Secretário Vi-
nholi, que estão socorrendo os
municípios. É muito importante
para nós”, afirmou o Prefeito
Hugo César Lourenço.

Getulina
O investimento de R$ 400

mil será utilizado em interven-
ções voltadas à infraestrutura
urbana, com a construção de
160,50 m de rede de galerias
pluviais e complementos, im-
plantação de 404 m de guias e
sarjetas extrusadas e execução
de 1.967,84m² de pavimenta-
ção asfáltica em CBUQ-3cm,
em via do município. A via be-
neficiada é a Rua Humberto Cân-
dido Jequitiba.

“O recurso será de grande
valia. Em 2018, foram inaugu-
radas 106 casas e na rua não
tem asfalto. Com esse convê-
nio, priorizamos a entrega do
asfalto para os que ainda não
possuem”, salientou o Prefei-

to Antônio Carlos Ferreira.

Indiaporã
O repasse de R$ 350 mil será

destinado para obras de infraes-
trutura e reforma do recinto de
exposições João Scatolin, que
possui uma área de 363,28m² e
fica localizado na Rodovia Vici-
nal José Pinheiro da Silva, no mu-
nicípio. O local é responsável por
sediar o Rodeio de Indiaporã,
shows, festas e outros eventos.

“Hoje, estamos assinando a
reforma do ‘Recinto’, que é
muito importante para o nosso
município. Esse é um espaço
utilizado para eventos, além de
ser atrativo turístico”, explicou
a Prefeita Elaine Alvares Sil-
veira Rocha.

Prefeitura leva Paraoficina Móvel para reparos
em cadeiras de rodas, órteses e próteses

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Munici-
pal da Pessoa com Deficiência
(SMPED), em parceria com a
Secretaria Municipal da Saúde
(SMS), levará aos bairros da ci-
dade a Paraoficina Móvel, que
realizará manutenção e reparos
em cadeiras de rodas, órteses,
próteses e meios auxiliares de
locomoção, como muletas,
bengalas e andadores, a partir da
próxima quinta-feira (16). O
lançamento será realizado na
entrada da Prefeitura de São Pau-
lo, no  Edifício Matarazzo (Via-
duto do Chá, 15).

A van estará presente nos
Mutirões nos Bairros, a partir de
sábado (9), prestando atendi-
mentos, além de levar orienta-
ções, informações e encaminha-
mentos aos Centros Especiali-
zados de Reabilitação (CERs).

A operação da Paraoficina
Móvel, um veículo customizado
com equipamentos, máquinas,
ferramentas, peças de reposição
e material para os reparos, será
feita pela Associação de Assis-
tência à Criança com Deficiên-
cia (AACD), entidade consagra-
da pela qualidade de sua oficina,
bem como pelos serviços de re-
abilitação oferecidos à popula-
ção paulistana.

Segundo dados do IBGE, no
município de São Paulo há 217
mil pessoas com deficiência fí-
sica, destas 170.445 possuem
grande dificuldade motora e
45.948 só conseguem se loco-
mover com algum tipo de tec-
nologia assistiva.

A falta de manutenção e de

reparos dos equipamentos,
muitas vezes, faz com que os
mesmos deixem de ser utiliza-
dos ou continuam sendo usa-
dos de maneira precária, o que
pode ameaçar a segurança fí-
sica das pessoas.

Diante deste cenário, a Pa-
raoficina Móvel, com serviços
itinerantes, realizará a manuten-
ção necessária e contribuirá para
o aumento da durabilidade e fun-
cionalidade das OPMs, impac-
tando positivamente na vida das
pessoas com deficiência física
que precisam desses recursos.

Para o secretário municipal
da Pessoa com Deficiência, Cid
Torquato, a iniciativa reforça o
compromisso da Prefeitura de
tornar a cidade um modelo mun-
dial em acessibilidade e inclu-
são: “É um modelo inovador. A
cidade de São Paulo sendo mais
uma vez, referência! O projeto
vai atender, principalmente, pes-
soas de baixa renda, que contam
com o poder público para garan-
tir seus direitos, visando sempre
melhora na qualidade de vida e
autonomia”.

Como funcionará?
Os serviços serão presta-

dos por dois técnicos especi-
alizados em OPMs, em um
veículo adaptado com mobili-
ário e equipamentos específi-
cos. Os atendimentos serão
realizados prioritariamente
nos Centros Especializados
em Reabil i tação – CERs,
equipamentos de reabilitação
da rede municipal de saúde.

A partir de 16 de novembro

os Centros Especializados em
Reabilitação (CERs) farão o
agendamento das pessoas que
precisam dos serviços nos dias
previstos do cronograma de vi-
sitas. Na data marcada, o muní-
cipe deverá apresentar o cartão
do SUS e documento RG ou ou-
tro documento com foto. As vi-
sitas serão realizadas durante a
semana, somente em dias úteis,
quando poderão ser atendidas até
16 pessoas por dia, dependendo
da complexidade do reparo.

O horário de atendimento
será das 9h às 17h. O técnico
da AACD irá preencher
o Formulário de Atendimen-
to  do paciente e, após realizar a
avaliação prévia, dará informa-
ções sobre os reparos necessá-
rios. A pessoa receberá
um “Termo de Garantia de
Serviços Prestados” pela uni-
dade móvel.

Os serviços que não forem
possíveis de realização na Para-
oficina Móvel serão encaminha-
dos para a Oficina Ortopédica da
AACD Ibirapuera, na Rua Pedro
de Toledo, 1.620. O técnico in-
formará a complexidade do re-
paro ao paciente e orientará o
mesmo a aguardar contato tele-
fônico com a data do agenda-
mento.

As unidades de Saúde que
realizarão os primeiros agenda-
mentos serão:

• Campo Limpo – R. Gastão
Raul Fourton Bousquet, 377;

• Parelheiros – Avenida Se-
nador Teotonio Vilela, 8.895;

• Tucuruvi – Avenida Zaki

Narchi, 357;
• São Miguel – Rua Profes-

sor Antonio Gama de Cerquei-
ra, 347;

• Lapa – R. Catão, 420;
• Flavio Gianotti – R. Padre

Marchetti, 557;
• CER Sé – Rua Frederico

Alvarenga, 259 – 3º andar

Sobre a AACD
A AACD possui uma infraes-

trutura completa, composta por
um Hospital Ortopédico, Cen-
tros de Reabilitação e Oficinas
para fabricação de próteses e
órteses dedicadas à reabilitação
e habilitação de pessoas com
deficiência física e mobilidade
reduzida. A instituição oferece
atendimento especializado para
pacientes de todas as idades, do
SUS, particular e de convênios
e conta, ainda, com a área de
Educação e Pesquisa, que disse-
mina os conhecimentos adquiri-
dos ao longo de sua história aos
profissionais de todo o País.
Acesse: aacd.org.br

Serviço: Lançamento da Pa-
raoficina Móvel

Data: 7 de novembro – quin-
ta-feira

Horário: 9h30
Local: Viaduto do Chá, 15 –

Prefeitura de São Paulo
Serviço:  Atendimento no

Mutirão no Bairro do Itaim Pau-
lista

Data: 9 de novembro – Sá-
bado

Horário: 9h às 15h
Local:  Mutirão Itaim Pau-

lista

Microscópios de super-resolução tornam
Unicamp referência na América do Sul

Criado a partir da associação
entre o Instituto de Biologia
(IB) e o Instituto de Física Gleb
Wataghin (IFGW), da  Univer-
sidade Estadual de Campinas
(Unicamp), o Instituto Nacional
de Fotônica Aplicada à Biolo-
gia Celular (INFABiC) torna-se
o primeiro Centro de Micros-
copia de Excelência Zeiss da
América do Sul.

No local, são desenvolvidos
estudos avançados de micros-
copia em materiais biológicos
com a utilização de lasers de
última geração e técnicas e
equipamentos ópticos não line-
ares. No laboratório de perfil
multiuso, já são disponibiliza-
dos nove microscópios com
técnicas de microscopia para
toda a comunidade acadêmica.

Parceria
A parceria com a multinaci-

onal alemã Zeiss, líder em tec-
nologia do setor óptico e opto-
eletrônico, permitiu a instala-
ção de dois equipamentos de
super-resolução, a última ten-
dência mundial para observação
de células vivas e detalhamento
de moléculas.

“Essa nova aquisição do Su-
per-Resolution vai nos levar
para o nível molecular, para ou-
tro limite das nossas técnicas.
Já temos toda a parte de óptica
não linear, com seu sistema de
manipulação molecular, e ago-
ra incorporando um equipamen-
to com pelo menos três técni-
cas diferentes”, destaca Carlos
Lenz Cesar, professor titular
colaborador do IFGW e que co-
ordena o INFABiC juntamente
com Hernandes Carvalho, do-
cente do IB.

O INFABiC foi criado em
2009 com financiamento do
consórcio entre o Conselho
Nacional de Desenvolvimento
Científ ico e Tecnológico
(CNPq) e a Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp) para for-
mação dos Institutos Nacio-
nais de Ciência e Tecnologia
(INCTs), submetendo um pro-
jeto que contou com mais de
30 pesquisadores de várias ins-
tituições nacionais e 20 subpro-
jetos (o contrato foi renovado
em 2014).

“Fomos, de longe, os pri-
meiros a ter toda a parte de óti-
ca não linear montada no Bra-
sil, desde o início com a pers-
pectiva de disponibilizar um sis-
tema de equipamentos para to-
das as áreas: física, química,
biologia, engenharia química,
engenharia de alimentos, medi-
cina e farmácia”, enfatiza o pro-
fessor do IFGW.

Centro de Excelência
No dia 23 de outubro, foi

realizado o 7º Workshop Téo-
rico-Prático, evento anual com
palestras sobre diversos tipos
de microscopia para usuários e
pesquisadores de várias institui-
ções do País, ocasião em que
se oficializou o INFABiC como
Centro de Excelência Zeiss.

No auditório lotado por alu-
nos e pesquisadores, Christian
Hellriegel, especialista do Cen-
tro de Excelência Zeiss do Har-
vard Center for Biological Ima-
ging, falou sobre suas experiên-
cias na área para em seguida, no
IFGW, fazer uma demonstração
dos novos Super-Resolution ad-
quiridos pelo laboratório da

Unicamp.
Bruno Martins Lima, diretor

da área de Microscopia da mul-
tinacional alemã, adianta que os
pesquisadores do INFABiC te-
rão preferência para observar e
opinar sobre toda nova tecno-
logia que a empresa introduzir
no Brasil.

“Eles vão poder participar
das reuniões bienais que pro-
movemos com todos os cen-
tros de excelência, na ideia de
facilitar a colaboração entre
eles. Também podemos trazer
colaboradores da América do
Sul para conhecer o centro e as
nossas tecnologias. Há toda
uma contrapartida para tornar a
parceria duradoura, sendo que o
contrato não prevê remuneração
em dinheiro. A empresa abrirá
um crédito que poderá ser con-
vertido em mais produtos e ser-
viços”, disse.

A Zeiss surgiu há 172 anos
e possui 30 mil funcionários no
mundo, com presença de forma
direta em 40 países – no Bra-
sil, há 90 anos, sendo a segunda
multinacional alemã mais anti-
ga aqui estabelecida.

Aplicações
O professor Carlos Lenz

Cesar, físico da área de óptica
e fotônica, esclarece que a óp-
tica se tornou fundamental para
a biologia celular por lidar com
as únicas técnicas que possibi-
litam observar eventos aconte-
cendo em tempo real. “A óptica
é a única técnica com sensibi-
lidade para se observar uma úni-
ca molécula. Outras poderiam
chegar a uma molécula, mas
com um tempo de observação
absurdamente grande, enquanto

na óptica o tempo é tão curto
que se pode acompanhar o seu
movimento”, explicou.

Para Francisco Breno Teó-
filo, mestrando do IB orienta-
do pelo professor Hernandes
Carvalho, os dois novos mi-
croscópios de super-resolução
são extremamente importantes
para o desenvolvimento de pes-
quisas de ponta na área de bio-
logia celular.

“O Super-Resolution per-
mite elucidar determinados as-
pectos que não poderíamos ob-
servar com outros equipamen-
tos. No meu caso, como inves-
tigo mitocôndrias na próstata, é
fundamental um equipamento
de alta resolução para compre-
ender a estrutura dessa organe-
la. O uso dessas tecnologias
vem crescendo no estudo das
mitocôndrias em pesquisas re-
lacionados ao metabolismo”,
pontuou.

Isabella Barbutti Gonçalves,
também orientanda de Hernan-
des Carvalho, está no fim do
doutorado, tendo como objeto
de estudo uma proteína que não
deveria estar presente em célu-
las de próstata, e que com os
novos microscópios podem ser
observadas em 3D.

“A proteína está normal-
mente na corrente sanguínea.
Com esses equipamentos, con-
sigo ver melhor em que células
e regiões de células a proteína
está presente ou não. Um aspec-
to dos mais importantes é a pos-
sibilidade de cultivar a célula
tridimensionalmente, deixan-
do-a mais parecida com uma
próstata normal em comparação
com o modelo bidimensional”,
observou a orientanda.

cesar@cesarneto.com

CESAR
 NETO

  www.cesarneto.com

M Í D I A S
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto vem

sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jornal “O DIA”

(3º mais antigo dos diários em São Paulo - SP). Na Internet des-

de 1996, www.cesarneto.com foi um dos sites pioneiros no Bra-
sil. No Twitter, @CesarNetoReal  

.

CÂMARA (SP)
O vereador-presidente Eduardo Tuma (PSDB) e o vice (ex-

presidente por 2 mandatos) Milton Leite (dono do DEM) não

têm permitido especulações sobre possível substituição do pre-
feito Bruno Covas (PSDB), que segue internado em São Paulo,

com câncer e complicações. Questão de respeito        

.

PREFEITURA (SP) 
Mais jovem prefeito (no Século 21), Bruno Covas (PSDB)

segue assistindo o filme da sua vida. O que fez, como fez, porque

fez, pra quem fez e se vai ter um renascimento pra continuar fa-
zendo o que for preciso, só que a partir de agora usando o poder

que tem pra fazer o bem sem olhar a quem 

.      
ASSEMBLEIA (SP) 
Mais votada da história (entre deputadas estaduais no Brasil),

Janaína Paschoal (ainda no PSL da família Bolsonaro) deu uma

aula de Direito no Roda Viva (Cultura tv). Ela segue crendo num
milagre (católica que), de que em dezembro a Justiça brasileira

talvez permita as candidaturas avulsas           

.
GOVERNO (SP) 
Enquanto o ex-governador Alckmin aproveita a visita ao Bru-

no Covas, pra dizer que ele é seu candidato à reeleição (2020), o
candidato Presidencial (2022) Doria (dono do PSDB agora ‘de

centro’) segue filiando gente que foi saída ou saiu do PSL. Após

o Frota, agora foi a vez do Bebbiano (Rio)             

.
CONGRESSO (BR)           
Deputado federal capitão (PM) Augusto (PL) trabalhou - des-

de o início do 1º mandato - como o mineirinho que vai comendo
pelas bordas, produzindo o Partido dos Militares Brasileiros.

Pronto pra ser registrado pela Justiça Eleitoral. Caso Bolsonaro

vá pra lá, tem tudo pra nascer grande          
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Bolsonaro desafiando a Globo (tv) e o governador (Rio) Wit-

zel (em campanha Presidencial 2022), sobre o caso do assassi-
nato da vereadora Marielle. Quanto ao PSL, caso não consiga ti-

rar o antigo (ainda) dono - deputado federal (PE) Bivar, vai no

mínimo deixar a casa em ruínas ao deixar a batalha                     
.

PARTIDOS (BR)
Festival de acusações contra o PT (do Lulismo), o PSL (ainda

do Bolsonarismo) e agora o NOVO (do Amoedismo). O ex-com-
panheiro Palocci e agora a ex-senadora (AL) Heloísa Helena. Ele,

segue acusando Lula e Dilma de crimes (nos quais participou).

Ela (que foi pro PSOL), chamando o PT ...        
.

POLÍTICOS (BR)
... de facção criminosa. O ministro (Meio Ambiente) Sales

finalmente desabafou que o “NOVO nasceu velho”, pelo fato do

dono (Amoedo) querer puni-lo pelo fato dele estar mais empe-

nhado ao Presidente Bolsonaro do que aos métodos antigos de

dominação cultural e econômica    
.

EDITOR
A coluna (diária) de política do jornalista e cronista Cesar

Neto foi se tornando referencial das liberdades possíveis. Rece-

beu a “Medalha Anchieta” na Câmara Municipal de São Paulo e o

“Colar de Honra ao Mérito” na Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com
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EUA acusam China
de imperialismo
na disputa por

recursos naturais
Os Estados Unidos acusaram na segunda-feira (4) a China de

imperialismo e intimidação para ficar com os recursos naturais
do Sudeste Asiático, numa referência à disputa territorial do Mar
do Sul da China que Pequim mantém com vários países da re-
gião.

“Pequim usou a intimidação para impedir que os países da
Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático) exploras-
sem os seus recursos naturais.

A região não tem interesse em regressar à era imperial”, dis-
se o assistente do presidente Donald Trump em temas de segu-
rança nacional, Robert O’Brien, em Bangcoc, onde é realizada a
reunião da Asean.

A China reivindica quase todo o Mar do Sul da China, apesar
das reivindicações dos países vizinhos.

Nos últimos anos, construiu sete recifes em ilhas artificiais,
capazes de receber instalações militares. As novas ilhas ficam
próximas de outras ocupadas pelo Vietnã, Filipinas e Taiwan.

Malásia e Brunei são outros territórios que disputam a juris-
dição sobre ilhas e recifes, ricos em pesca e potenciais depósi-
tos de combustíveis fósseis.

Na ausência do presidente Trump, O’Brien leu uma declara-
ção, na qual destacou que os EUA e os países do bloco regional
“compartilham os mesmos valores” e convidou os seus líderes a
visitarem os Estados Unidos para uma reunião, a ser realizada no
primeiro trimestre do próximo ano. (Agencia Brasil)

Macri e Alberto
Fernández se reúnem

para coordenar
transição

Mauricio Macri e Alberto Fernández, o atual e o futuro pre-
sidente da Argentina, reuniram-se na segunda-feira (4)  à tarde
para dar sequência aos trabalhos de transição do governo, inicia-
dos na semana passada, após a vitória de Fernández em primeiro
turno.

Segunda-feira, dia 28,  eles participaram de café da manhã
na Quinta de Olivos, residência do presidente argentino.

Macri deve fazer um balanço dos resultados do seu mandato
e ressaltar seu papel de principal opositor do governo de Fernán-
dez. A coalizão de Macri, Juntos por el Cambio (Juntos pela
Mudança, em tradução livre), é a segunda força política do país,
com eleitos em 4 distritos e dezenas de prefeituras.

Nas eleições do dia 27 de outubro, a chapa Mauricio Macri -
Miguel Pichetto recebeu 40,38% dos votos, contra os 48,1% da
coalizão Frente de Todos, composta por Fernández e Cristina
Kirchner.

A reunião de hoje será no Centro Cultural Kirchner, situado
no antigo palácio sede do Correio Central de Buenos Aires. O
centro cultural é frequentemente usado pelo  governo 
de Mauricio Macri para receber ministros, secretários e outras
autoridades.

Além do encontro de hoje, estão previstas diversas reuniões
durante a semana, entre Macri e sua equipe, para realizar o balan-
ço final da gestão de cada área e organizar a transição entre os
governos. A posse de Fernández será no dia 10 de dezembro.
(Agencia Brasil)

A previsão de instituições
financeiras para o crescimento
da economia neste ano subiu le-
vemente. A estimativa de expan-
são do Produto Interno Bruto
(PIB), a soma de todos os bens
e serviços produzidos no país,
passou de 0,91% para 0,92%.

As projeções para os anos
seguintes não foram alteradas:
2% em 2020; e 2,50% em 2021
e 2022. Essas estimativas são de
pesquisa a instituições financei-
ras, elaborada semanalmente
pelo Banco Central (BC).

De acordo com o boletim
Focus, instituições financeiras

mantiveram a previsão para a in-
flação, calculada pelo Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) em
3,29% em 2019, 3,60%, em
2020,  3,75%, em 2021, e
3,50% em 2022.

As projeções para 2019 e
2020 estão abaixo do centro
da meta de inflação que deve
ser perseguida pelo BC. A
meta de inflação, definida
pelo Conselho Monetário Na-
cional, é 4,25% em 2019, 4%
em 2020, 3,75% em 2021 e
3,50% em 2022, com inter-
valo de tolerância de 1,5 pon-

to percentual para cima ou
para baixo.

Taxa Selic
O principal instrumento usa-

do pelo BC para controlar a in-
flação é a taxa básica de juros, a
Selic. Quando o Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom) do BC
reduz a Selic, a tendência é que
o crédito fique mais barato, com
incentivo à produção e ao con-
sumo, reduzindo o controle da
inflação e estimulando a ativida-
de econômica.

Quando o Copom aumenta a
Selic, o objetivo é conter a de-

manda aquecida e isso causa re-
flexos nos preços porque os ju-
ros mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança.
Para o mercado financeiro, a
Selic deve terminar 2019 e 2020
em 4,50% ao ano.

Para 2021, a expectativa é
que a Selic termine o período em
6% ao ano. Para o fim de 2022,
a previsão é 6,50% ao ano.

Dólar
A previsão para a cotação

do dólar segue em R$ 4 para o
final de 2019 e 2020. (Agen-
cia Brasil)

Inflação medida pelo IPC-S cai em
cinco capitais, diz pesquisa da FGV

A inflação medida pelo Índi-
ce Geral de Preços ao Consumi-
dor – Semanal (IPC-S), referente
ao dia 31 de outubro, registrou
queda de 0,09% e ficou 0,02
ponto percentual abaixo da taxa
anterior, de 22 de outubro. Com
isso, o indicador acumula alta de
2,81% no ano e 2,93% nos últi-
mos 12 meses.

Os dados foram divulgados
na segunda-feira (4), no Rio de
Janeiro, pela Fundação Getulio
Vargas (FGV). Em cinco capitais
houve queda na comparação com
a divulgação anterior.

A maior variação negativa foi
em Recife, onde o índice caiu
0,26% na semana, acumulando

alta de 2,8% no ano e de 2,81%
em 12 meses. Os destaques da
capital foram os grupos Comu-
nicação, que passou de 0,36%
para -0,49%, e Habitação, que
foi de -0,10% para -0,24%.

A segunda maior queda foi
registrada no IPC-S de Brasília,
que caiu 0,24% e acumulou alta
de 1,56% no ano e 1,21% em 12
meses. Os destaques também
foram Comunicação e Habita-
ção, com taxas variando de
0,56% para -0,25%, e de -0,49%
para -0,99%, respectivamente.

As cidades de Salvador e de
Belo Horizonte tiveram variação
menor do que na semana anterior.
A capital baiana registrou queda de

0,3% e o IPC-S ficou 0,06 ponto
percentual acima da taxa anterior,
com acumulado de 3,57% no ano
e de 3,50% em 12 meses.

Os destaques para a acelera-
ção do indicador foram Habita-
ção, que passou de -0,27% para
0,30%, e Educação, Leitura e
Recreação, que foi de 0,20%
para 0,29%.

Em Belo Horizonte a taxa
caiu 0,04% e ficou 0,04 ponto
percentual acima da anterior.
Com isso, a alta acumulada no
ano está em 2,93% e em 12 me-
ses, 3,15%.

As principais altas foram nos
grupos Alimentação e Despesas
Diversas, com taxas variando de

-0,36% para -0,05%, e de 0,44%
para 0,66%, respectivamente.

Em Porto Alegre o IPC-S
variou 0,02%, ficando 0,04 pon-
to percentual abaixo da taxa an-
terior, com alta de 2,64% no ano
e de 2,89% nos últimos 12 me-
ses. No Rio de Janeiro o índice
caiu 0,19%, ficando 0,02 ponto
percentual abaixo da última taxa
divulgada.

O índice para os cariocas
acumula alta de 2,39% no ano e
de 3,22% em 12 meses. E em São
Paulo, o IPC-S caiu 0,03%, fican-
do 0,01 ponto percentual abaixo
da taxa anterior e acumula alta de
3,27% no ano e de 3% nos últi-
mos 12 meses. (Agencia Brasil)

O Tesouro Nacional anun-
ciou  na segunda-feira(4) capta-
ção de recursos no exterior. Em
nota, o Tesouro informou que
será emitido um novo título, ha-
verá nova emissão de título já
existente e recompra de títulos
da República denominados em
dólares.

Será emitido um título de 30
anos com vencimento em 14 de
janeiro de 2050, o Global 2050.
Adicionalmente, diz o Tesouro,
haverá reabertura (nova emissão)
do título de 10 anos já existen-
te, o Global 2029, que tem ven-
cimento em 30 de maio de 2029.
Concomitantemente às duas
operações, acrescentou o Te-
souro, serão recomprados sete
títulos:

Título Vencimento Cupom
(% ao ano) – Estoque em mer-
cado (US$ milhões):

Global 2027 – 15/05/2027
– 10,125 823

Global 2030 – 06/03/2030
– 12,250 240

Global 2034 – 20/01/2034
– 8,250 1.404

Global 2037 – 20/01/2037
– 7,125 1.825

Tesouro Nacional
anuncia emissão de
título no exterior

Global 2041 – 07/01/2041
– 5,625 2.366

Global 2045 – 27/01/2045
– 5,000 3.550

Global 2047 – 21/02/2047
– 5,625 3.000

Por meio do lançamento de
títulos da dívida externa, o go-
verno pega dinheiro emprestado
dos investidores internacionais
com o compromisso de devol-
ver os recursos com juros.

Os recursos captados no ex-
terior são incorporados às reser-
vas internacionais do país. De
acordo com o Tesouro Nacional,
as emissões de títulos no exte-
rior não têm como objetivo
principal reforçar as divisas do
país, mas fornecer um referen-
cial para empresas brasileiras
que pretendem captar recursos
no mercado financeiro interna-
cional.

Segundo o Tesouro, a opera-
ção será liderada pelos bancos
BNP Paribas, Citibank e Gold-
man Sachs & Co. Os títulos se-
rão emitidos no mercado global
e o resultado será divulgado em
breve.  (Agencia Brasil)

Brasil tem 5 milhões de pessoas
superendividadas

 “Em oito meses minha dívi-
da com eles cresceu mais de cin-
co vezes. Eles chegaram a bater
na minha casa, criando constran-
gimento. Tinha noites que eu não
dormia achando que eles iam
penhorar e leiloar o meu imó-
vel.” O depoimento é da bancá-
ria aposentada Lindaura Luz
(nome fictício) que, nos últimos
anos, acumulou dívidas de em-
préstimos consignados, cheque
especial e cartão de crédito com
dois dos maiores bancos priva-
dos do país, após perder parte de
sua renda mensal, com o térmi-
no do aluguel de uma loja na ave-
nida W3 Sul, em Brasília, que
herdou após a morte do marido.

Os pesadelos e a visita incô-
moda de cobradores acabaram
quando Lindaura procurou a Jus-
tiça para forçar a renegociação
das dívidas que tinha junto a dois
dos maiores bancos privados do
país. O Centro Judiciário de So-
lução de Conflitos e de Cidadania
Superendividados (Cejusc)
do Tribunal de Justiça do DF e
Territórios mediou reuniões entre
credores e a ex-bancária. As dívi-
das foram amortizadas e reparce-
ladas. Parte foi quitada e parte
está com pagamento em dia.

A história de Lindaura Luz é
ilustrativa dos casos de superen-
dividamento no Brasil. Segundo
levantamento, ainda em finaliza-

ção, do Banco Central (BC), há
cerca de cinco milhões de pes-
soas superendividadas em um
universo de 83 milhões de toma-
dores de empréstimo (6% do
total).

De acordo com apresentação
feita por técnicos do BC em Bra-
sília, o risco de superendivida-
mento é maior quando o mutuá-
rio acumula mais de uma moda-
lidade de crédito. Em junho de
2019, conforme dados expostos
pelo BC, 10 milhões de toma-
dores de crédito estavam em
atraso com seus compromissos.
Mais de 9 milhões de pessoas
tinham pelo menos mais de uma
modalidade de dívida. Dessas, a

situação de superendividamento
atingia, então, mais da metade
(55%) dos endividados.

A condição de superendivi-
damento não tem necessaria-
mente relação com as taxas
inadimplência (dívida em aber-
to há mais de 90 dias). Confor-
me a página de estatísticas mo-
netárias do site do Banco Cen-
tral, naquele mês a taxa de
inadimplência do crédito con-
signado era de 3,6% e da aquisi-
ção de veículo, 3,3%. O não pa-
gamento em dia do crédito pes-
soal atingia 7,4%; do cheque es-
pecial, 14%; e do rotativo do
cartão de crédito, 33,5%. (Agen-
cia Brasil)

Bombas de combustíveis terão
certificação digital a partir de dezembro

A partir de dezembro, o Ins-
tituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (Inme-
tro), vinculado ao Ministério da
Economia, só vai aprovar mode-
los de bombas medidoras de
combustíveis líquidos (gasolina,
diesel e etanol) que tenham cer-
tificação digital. O objetivo é
coibir a ocorrência de fraudes no
abastecimento ao consumidor
final. A informação foi dada na
segunda-feira (4) à Agência
Brasil pelo chefe do Setor de
Medição de Fluidos do institu-
to, Edisio Alves Júnior.

As bombas medidoras têm
um componente que faz a medi-
ção e um mostrador que apresen-
ta o resultado para o consumi-
dor. O Inmetro observou que
muitas das fraudes ocorriam na
comunicação entre a medição e
a indicação do resultado. “Com
esse sistema de certificação di-
gital, o Inmetro garante que o re-
sultado da medição é assinado
digitalmente, de tal maneira que
a gente sabe que a informação
que chega no indicador realmen-
te foi produzida pelo medidor”.

Alves Júnior explicou que a
maioria das bombas medidoras
tinha funcionamento baseado
em sistemas mecânicos. “Com
o passar dos anos, os dispositi-

vos eletrônicos tomaram conta
de tudo, inclusive dos instru-
mentos de medir, especialmen-
te das bombas medidoras. A gen-
te começou a observar o cresci-
mento das fraudes eletrônicas e
percebemos que os requisitos
que a gente tinha para bombas
medidoras não estavam adequa-
dos para essas novas bombas ele-
trônicas. Daí surgiu a certifica-
ção digital”.

Aplicativo de celular
Segundo o Inmetro, as novas

bombas com certificação digi-
tal vão se comunicar com o con-
sumidor, por meio de um apli-
cativo de celular. “Ele vai poder
ver o resultado tanto no celular
dele, como no indicador da bom-
ba”, disse o chefe do Setor de
Medição de Fluidos do Inmetro.
Por outro lado, Edísio Alves Jú-
nior esclareceu que a aprovação
de novos modelos de bombas
medidoras não significa que to-
das as bombas atualmente em
uso vão ser substituídas instan-
taneamente no mercado. A subs-
tituição será feita de forma gra-
dual, em função do ano de fabri-
cação da bomba, e terá o perío-
do máximo de 15 anos.

Para o Inmetro, à medida que
os postos começarem a efetuar

a substituição das bombas por
equipamentos com certificação
digital, os próprios consumido-
res irão à procura de bombas
mais confiáveis. Ou seja, a con-
corrência fará com que a inicia-
tiva para adaptação à certificação
digital partirá dos próprios inte-
grantes do mercado. “Quem ti-
ver uma bomba mais segura vai
ter um chamariz maior para o
consumidor”, disse o chefe do
setor de Medição de Fluidos.

Disponibilização
O cronograma de 15 anos foi

combinado pelo Inmetro com
sindicatos, proprietários de pos-
tos e fabricantes das bombas,
com a preocupação de “não fe-
rir as operações de ninguém”,
disse Alves Júnior. “A gente nun-
ca procurou causar impacto eco-
nômico negativo”, reforçou. O
cronograma de troca das bom-
bas leva em conta a necessidade
de investimentos do mercado. A
partir do momento em que os no-
vos modelos forem aprovados pelo
Inmetro, o mercado já pode pro-
curar os fabricantes para proceder
a substituição das bombas atuais.

A substituição das bombas de
combustíveis faz parte de um
amplo programa de certificação
digital, definido por portaria pu-

blicada em 2016. O diretor de
Metrologia Legal do Inmetro,
Marcos Trevisan, acrescentou
que a ideia é promover uma con-
corrência leal no mercado “e,
consequentemente, garantir que
os consumidores tenham seus
direitos respeitados”. A estima-
tiva é que as bombas com certi-
ficação digital tenham custo en-
tre R$ 30 mil e R$ 40 mil. Esse
valor , porém, pode ser maior,
dependendo do número de bicos
que o instrumento tenha, infor-
mou o Inmetro, por meio de sua
assessoria de imprensa.

Fiscalização
Edisio Alves Júnior salien-

tou que a fiscalização do Inme-
tro vai continuar atuando regu-
larmente, mas também poderão
ser feitas verificações pontuais,
“a qualquer tempo”, e atendendo
denúncia de qualquer represen-
tante da sociedade, como consu-
midores, entidades do mercado e,
inclusive, a polícia, com quem o
Inmetro já tem realizado fiscali-
zações em postos de combustí-
veis por todo o país. Somente este
ano, no Rio de Janeiro, foram
realizadas mais de dez operações
de inspeções, que constataram
fraudes variadas em postos de
combustíveis. (Agencia Brasil)
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LIMITES
A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento) e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, partici-
param de audiência pública na Comissão de Defesa do Consumi-
dor da Câmara dos Deputados sobre o registro de defensivos agrí-
colas. Na audiência, a ministra antecipou parte dos resultados do
Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes de
2018. Segundo ela, 97% dos produtos vegetais analisados esta-
vam dentro dos limites de resíduos. 

DEFESA
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

vai destinar os US$ 195 milhões do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) a programas para garantir que o Brasil
continue livre da febre aftosa, aumente as áreas sem a peste suína
clássica (PSC) e da mosca da carambola, com a estruturação e a
modernização da defesa agropecuária.

REAF
Delegações dos países do Mercosul, que participam da 31ª

Reunião Especializada em Agricultura Familiar (Reaf), realizada
em Chapecó (SC) apresentaram propostas para agregar valor aos
produtos dos agricultores familiares, assim como mais acesso a
mercados regionais e internacionais. 

CENSO AGROPECUÁRIO
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) di-

vulgou dia (25) os dados consolidados do Censo Agropecuário
de 2017. O levantamento foi feito em mais de 5 milhões de esta-
belecimentos agropecuários de todo o país e destaca, dentre ou-
tras, informações sobre agricultura familiar, mecanização. Para
se ter uma idéia, o acesso à internet cresceu 1900% de 2006
para 2017. O acesso à telefone passou de 1,2 milhão para 3,1
milhões.

CLASSIFICAÇÃO
Um aplicativo para dispositivos móveis permitirá que produ-

tores rurais classifiquem os solos de diferentes áreas de sua fa-
zenda. Com isso, cada talhão da propriedade poderá receber des-
tinação adequada de acordo com o tipo de solo. Idealizado pela
Embrapa Solos (UEP Recife, PE) em parceria com a Embrapa
Informática Agropecuária (SP), o SmartSolos vai permitir que o
produtor rural tenha a classificação do solo de maneira fácil e
automática. 

TAXAÇÃO
A revisão da Resolução Normativa 482/2012 da Agência Na-

cional de Energia Elétrica (Aneel), em consulta pública até 30 de
novembro, foi tema de discussão da reunião da Frente Parlamen-
tar da Agropecuária (FPA). O diretor da Agência, Rodrigo Limp,
esteve presente para explicar a possível cobrança de taxa para
utilização da rede elétrica dos geradores de energias fotovoltai-
cas. O colegiado é contra a cobrança, por acreditar que a medida
irá desestimular os investimentos em energias renováveis nas pro-
priedades rurais em todo o país.

SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA
A SNA publicou em seu site a notícia que o novo secretário

de Agricultura do Rio, Marcelo Queiroz, foi homenageado com
um almoço promovido pela Sociedade Nacional de Agricultura
(SNA). Na ocasião, diretores da entidade e representantes de
outras instituições apresentaram propostas para impulsionar a
agricultura do estado. “Esperamos que o secretário possa mudar
a agricultura no Rio, fazendo com que ela deixe de representar
apenas 0,4% do PIB”, disse o presidente da SNA.

LEITE
Após apresentarem reação em setembro, os preços do leite

no campo voltaram a registrar tendência de queda em outubro.
De acordo com a pesquisa do Cepea (Centro de Estudos Avança-
dos em Economia Aplicada), o preço pago ao produtor em outu-
bro, referente ao leite captado em setembro, foi de R$ 1,3635/
litro na “Média Brasil” líquida, ligeira queda de 0,68% em rela-
ção ao mês anterior, mas forte recuo de 7,6% em relação à de
outubro/18, em termos reais (valores foram deflacionados pelo
IPCA de setembro/19). De um modo geral, os preços do leite
pagos ao produtor apresentam tendência sazonal de queda a par-
tir de setembro.

ISRAEL
O portal Agrolink, noticiou que o embaixador de Israel no

Brasil, Yossi Shelley encerrou dia (30/10) em Cuiabá, a visita de
três dias em Mato Grosso. Além da capital, o diplomata visitou
as cidades de Campo Novo do Parecis, Diamantino e Sorriso. A
visita de Shelley foi organizada pela Associação dos Produtores
de Feijão, Trigo e Irrigantes de Mato Grosso (Aprofir). Falando
em português, o embaixador Yossi Shelley, ressaltou a força agrí-
cola das cidades onde passou.  

EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 62 anos, é paulis-

tano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exteri-
or; na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai e
República Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor do agro-
negócio, onde agora tem esta coluna semanal de noticias do agro-
negócio em geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-
Cartoon, publicado no site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br.
Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

O Ministério da Educação
(MEC) levará internet a 24,5 mil
escolas públicas urbanas pelo
programa Educação Conectada.
De acordo com a pasta, isso sig-
nifica que 56% das escolas pú-
blicas passarão a estar conecta-
das no país. A medida deverá be-
neficiar 11,6 milhões de estu-
dantes.

Para viabilizar o programa, a
pasta repassará R$ 82,6 milhões.
Esse dinheiro chegará por meio
do Programa Dinheiro Direto
na Escola (PDDE), administra-
do pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
(FNDE).  A expectativa, de
acordo com o ministro da Edu-
cação, Abraham Weintraub, é
que as escolas já tenham aces-
so à internet no primeiro se-
mestre de 2020.

“O ensino hoje no mundo
sem estar conectado à internet
é um absurdo”, disse Weintraub.
Além de repassar recursos para

conectar novas escolas, a pasta
repassará também R$ 32 mi-
lhões para a manutenção do pro-
grama em 9,9 mil escolas já
atendidas.

O objetivo do programa, de
acordo com o secretário de Edu-
cação Básica do MEC, Janio
Macedo, é “tornar a educação
mais atrativa tanto para o ensino
fundamental quanto para o mé-
dio, colaborando dessa forma
para reduzir a evasão dos nossos
alunos e por via de consequên-
cia, a melhoria no nosso ensino
e aprendizagem dos alunos”.

O acesso à internet possibi-
litará, segundo a pasta, a forma-
ção de professores por meio do
ambiente virtual de aprendiza-
gem do MEC, chamado de Ava-
mec. Em 2019, mais de 100 mil
docentes concluíram cursos pela
plataforma.

A previsão do MEC é que
cerca de 9,7 mil escolas sejam
beneficiadas em 1,4 mil muni-

cípios na Região Sudeste; 7 mil
escolas em 1,5 mil municípios
na Região Nordeste; 1,7 mil es-
colas em 257 municípios na
Região Norte; 1,8 mil escolas
em 319 municípios na Região
Centro-Oeste; e 4,2 mil escolas
em 1 mil municípios da Região
Sul.

Segundo Weintraub, a menor
quantidade de escolas a serem
atendidas na Região Norte deve-
se à dificuldade de acesso por
terra. As escolas na região são
mais beneficiadas por internet
via satélite, que não é o foco do
programa.

Adesão
Os gestores estaduais e mu-

nicipais de educação têm até a
próxima sexta-feira (8) para
confirmar as escolas a rece-
ber conexão. A escolha deve
ser realizada pelo Sistema In-
tegrado de Monitoramento
Execução e Controle do Mi-

nistério da Educação (Simec –
Módulo Educação Conectada), e
pelo PDDE Interativo (módulo
Educação Conectada), ferramen-
ta de apoio à gestão escolar,
ambos do MEC.

A velocidade da internet, se-
gundo a pasta, depende da velo-
cidade ofertada na região, mas o
MEC disse que garante a melhor
oferta disponível.

O Educação Conectada tem
o objetivo de apoiar a universa-
lização do acesso à internet em
alta velocidade e fomentar o uso
pedagógico de tecnologias digi-
tais na educação básica.

Para receber a conexão de
internet, as instituições públicas
precisam ter número de matrí-
culas maior que 14 alunos; ter,
no mínimo, três computadores
para uso pelos alunos; e, ter, no
mínimo, um computador para
uso administrativo e pelo menos
uma sala de aula em funciona-
mento. (Agencia Brasil)

Governo notifica empresa do barco
suspeito de ter vazado óleo

O governo federal divulgou
na segunda-feira (4) que notifi-
cou a empresa grega Delta
Tankers, proprietária da embar-
cação Boubolina, suspeita de ser
a responsável pelo vazamento de
óleo que alcança praias da Re-
gião Nordeste desde setembro.
Segundo representantes do Exe-
cutivo, o dano ainda está sendo
calculado, mas pode chegar à
casa dos bilhões de reais.

A investigação é conduzida
pela Polícia Federal  (PF) e
pela Marinha. De acordo com
a apuração, a embarcação gre-
ga Boubolina teria feito um
carregamento na Venezuela,
contornado a costa brasileira
e seguido para uma região
próxima à Cingapura e à Ma-
lásia, onde teria efetuado uma
operação “barco a barco” de
transferência de barris de óleo.
O vazamento teria ocorrido no
fim de julho.

Em coletiva a jornalistas em
Brasília, o chefe de geointeli-
gência da PF, Franco Perazzo-
ni, declarou que a corporação
cobrou por meio da Organiza-
ção Internacional de Polícia
Criminal (Interpol) que a com-
panhia Delta Tankers se pro-
nunciasse sobre o vazamento e
esclarecesse informações so-
bre a viagem, como quem co-
mandava o veículo, quanto foi
carregado na Venezuela e qual
foi o destino do óleo.

Um inquérito foi aberto pela
Superintendência da PF no Rio
Grande do Norte. A ação inves-
tiga diversos ilícitos relaciona-
dos ao episódio, como crime
ambiental. Diante das evidênci-
as de óleo no Parque de Abro-
lhos, no Sul da Bahia, as irregu-
laridades incluiriam também vi-
olações contra áreas de prote-
ção.

Franco Perazzoni, explicou
ainda que a empresa grega é a
única suspeita, mas que a equipe
ainda vai analisar as respostas
dela e das autoridades maríti-
mas, não tendo ocorrido ainda o
indiciamento da firma.

“Agora é a fase mais comple-
xa no exterior. Já iniciamos a
cooperação policial. Pedimos
para a Grécia quem são os do-
nos, quando abasteceu. Estamos
aguardando os resultados de pe-
didos de cooperação e exploran-
do toda forma de buscar dados.
Temos que obter documentação,
avançar para reunir elementos
que necessitamos para chegar a
conclusões”, comentou Pera-
zzoni.

Além disso, inquéritos fo-
ram abertos pela Marinha junta-
mente a autoridades marítimas,
inclusive internacionais. “A Ma-
rinha abriu inquérito administra-
tivo que vai para o tribunal marí-
timo. Eles têm um poder de al-
cançar os responsáveis. A auto-
ridade marítima brasileira ofi-

ciou autoridade marítima grega”,
relatou o comandante operacio-
nal da Força, Leonardo Puntel.

Em nota divulgada em seu
site, a empresa grega Delta
Tankers rebateu alegando que
conduziu uma apuração a partir
de suas câmeras e sensores e
que não haveria prova alguma de
um vazamento de óleo durante o
trajeto entre a Venezuela e a
Malásia. No comunicado, a com-
panhia também informou não ter
sido comunicada ainda, mas que
o material levantado por ela “será
compartilhado com autoridades
brasileiras”.

Multas
Caso comprovada a respon-

sabilidade da empresa, ela pode-
rá responder pelas infrações
ambientais bem como por danos
aos comerciantes da região. O
presidente do Instituto Brasilei-
ro de Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis
(Ibama), Leonardo Bim, lem-
brou que a multa máxima pela
legislação é de R$ 50 milhões,
mas que o valor final pode ir
além deste montante.

“O limite é R$ 50 milhões,
mas pode ser aplicada mais de
uma multa a depender da infra-
ção. Podem ser considerados
danos da União, estados e muni-
cípios. O dano não está quanti-
ficado ainda, mas pode chegar à
casa de bilhões”.

Situação
Até hoje, o grupo de acompa-

nhamento do governo federal con-
tabilizou 321 praias em 110 muni-
cípios em nove estados atingidas
desde o início do aparecimento das
manchas de óleo. Segundo o Mi-
nistério da Defesa, hoje permane-
ciam 11 praias, em três estados:
Bahia, Sergipe e Alagoas. Cea-
rá, Pernambuco, Paraíba e Rio
Grande do Norte estão, confor-
me as autoridades do Executivo,
“limpos”.

No domingo, foram identifi-
cadas as primeiras  manifesta-
ções de óleo no Parque de Abro-
lhos, no Sul da Bahia. O coman-
dante da Marinha classificou as
substâncias identificadas como
“fragmentos” e “pelotas”, bus-
cando diferenciá-las das man-
chas que apareceram em outras
praias. No dia de hoje, acrescen-
tou, não houve registros de óleo
no local.

Puntel ressaltou que o caso
é inédito e que o óleo se deslo-
ca por baixo do mar, o que difi-
culta a previsibilidade da sua
rota. O responsável pela opera-
ção assinalou que as manchas
arrefeceram na Região Nor-
deste, mas que não é possível
“descartar possibilidades”.
“Como é óleo que vem sub-
merso e não conseguimos de-
tectar, não sabemos se tem
muita coisa ou pouca coisa”,
respondeu. (Agencia Brasil)

Fies pode ser renovado até 30 de novembro
Estudantes que têm contra-

tos do Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) firmados até o
segundo semestre de 2017 têm
até o dia 30 de novembro para
renovar o financiamento. O pra-
zo, que terminaria no último dia
31, foi prorrogado pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento

da Educação (FNDE).
Os contratos do Fies devem

ser renovados a cada semestre.
O pedido de aditamento é feito
inicialmente pelas instituições
de ensino e, em seguida, os es-
tudantes devem validar as infor-
mações inseridas pelas faculda-
des no SisFies.

No caso dos chamados adi-
tamentos simplificados, sem al-
terações no contrato, a renova-
ção é formalizada a partir da va-
lidação do estudante no sistema.

Quando há, no entanto, mu-
danças nas cláusulas do contra-
to, como mudança de fiador, por
exemplo, o aluno precisa levar a

documentação comprobatória
ao agente financeiro, que é o
Banco do Brasil ou a Caixa Eco-
nômica Federal, para finalizar a
renovação.

Os contratos do Novo Fies,
firmados a partir de 2018, têm
prazos definidos pela Caixa
(Agencia Brasil)

Governo libera R$ 250 milhões
 para bolsas do CNPq

O presidente Jair Bolsonaro
anunciou  na segunda-feira (4),
em publicação em sua conta pes-
soal no Twitter, a liberação de
recursos para garantir o pagamen-
to, até o fim do ano, de 100% das
bolsas do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq). “Organiza-
ção e enxugamento dos gastos
gigantescos do passado para fo-
car aonde podemos crescer. Fo-
ram R$ 250 milhões: importân-
cia da comunidade científica na-

cional”, escreveu.
No dia 17 de outubro, o Mi-

nistério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
(MCTIC) já havia anunciado que
os recursos estão garantidos até
o fim do ano. Do total, R$ 93
milhões foram disponibilizados
por meio do Projeto de Lei 41,
aprovado pelo Congresso Naci-
onal, e R$ 156,9 milhões por
meio de portaria assinada pelo
ministro da Economia, Paulo
Guedes, na semana passada.

O MCTIC informou que são
quase 80 mil bolsistas benefici-
ados atuando em diferentes áre-
as de pesquisa. E, para 2020, já
foi garantido o mesmo orçamen-
to deste ano para o conselho.
Além das bolsas, o CNPq cus-
teia projetos de pesquisa feitos
em instituições de ensino supe-
rior e centros de investigação.

Óleo no Nordeste
Após reuniões, no Palácio

do Planalto, o presidente Jair

Bolsonaro se reúniu com o mi-
nistro da Defesa, Fernando Aze-
vedo, para tratar sobre o comba-
te às manchas de óleo que atin-
gem o Nordeste do país. No sá-
bado (2), a Marinha informou
que pequenos fragmentos de
óleo foram encontrados e
recolhidos no Arquipélago de
Abrolhos, na Bahia, e no domin-
go (3), Azevedo sobrevoou a re-
gião e acompanhou as operações
de monitoramento e limpeza das
áreas atingidas. (Agencia Brasil)

Bruno Covas permanece internado
devido a coágulo no coração

Boletim divulgado na segun-
da-feira (4) pelo Hospital Sírio-
Libanês informa que foi detecta-
do um coágulo no átrio direito do
coração do prefeito de São Pau-
lo, Bruno Covas. O problema foi
encontrado com a realização de
um ecocardiograma. A partir de
outros exames, também foram
encontrados sinais de tromboem-
bolismo pulmonar e o surgimen-

to de um pequeno trombo junto ao
cateter venoso central.

Devido às complicações, a
equipe médica decidiu por man-
ter Covas internado para adequar
a medicação anticoagulante.

Câncer - Na última quarta-fei-
ra (30), o prefeito terminou a pri-
meira sessão de quimioterapia. O
tratamento teve início no dia ante-
rior e durou cerca de 30 horas inin-

terruptas. No total, serão três ses-
sões de quimioterapia; após isso,
ele será novamente avaliado pelos
médicos. O prefeito foi diagnosti-
cado com adenocarcinoma, um
tipo de câncer na região do cárdia,
na transição do esôfago para o es-
tômago, além de uma metástase no
fígado e uma lesão nos linfonodos.

Covas foi internado no dia
23 para o tratamento de uma eri-

sipela. No dia 25, foi diagnosti-
cada uma trombose venosa das
veias fibulares e exames subse-
quentes diagnosticaram trombo-
embolismo pulmonar e o câncer.

O prefeito decidiu continu-
ar no cargo durante o tratamen-
to, despachando e fazendo reu-
niões de trabalho no próprio
Hospital Sírio-Libanês, onde
está internado. (Agencia Brasil)



Governo sul-mato-grossense reforça
combate a incêndio no Pantanal
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O incêndio que atinge, há 10
dias, os municípios de Miranda
e Corumbá, em Mato Grosso do
Sul, alastrou-se por uma área de
cerca de 130 mil hectares. Se-
gundo o governo do estado, há
2.228 focos de incêndio na re-
gião, dos quais 2.088 ficam na
área do Pantanal.

O fogo se espalhou por dois
importantes pontos para o Pan-
tanal: o Parque Estadual do Pan-
tanal do Rio Negro, considerado
berço dos peixes do bioma, e uma
parte da Serra do Amolar, que
também abriga diversas espécies
animais e vegetais.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa do governo es-
tadual, as chamas também al-
cançaram o distrito de Forte
Coimbra, erigido pelos portu-
gueses no município de Co-
rumbá, no século 18. Verifica-
se ainda um possível foco de
incêndio no Parque Estadual

das Várzeas do Rio Ivinhema,
que fica a aproximadamente
800 quilômetros de Corumbá.

Uma das primeiras ações
articuladas pelas autoridades é
o envio de três helicópteros e
três aviões aos locais tomados
pelo fogo. Para lidar com as
queimadas, o governo montou
uma sala de situação, para in-
tegrar o trabalho do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaci-
ais (Inpe), do Instituto de Meio
Ambiente de Mato Grosso do
Sul (Imasul), da Defesa Civil e
da Polícia Militar Ambiental
(PMA), do Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) e do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Bi-
odiversidade (ICMBio).

Ao todo, foram mobiliza-
dos 120 profissionais para
combater o fogo, incluindo
equipes do Centro Nacional de

Prevenção e Combate aos In-
cêndios Florestais (Prevfogo),
do Ibama. Nesta segunda-feira
(4) chegaram à base estrutura-
da para as equipes, em uma fa-
zenda situada em Miranda, oito
integrantes do Corpo de Bom-
beiros Militar do Distrito Fe-
deral. Ao lado de mais 27 que
desembarcarão nesta terça-fei-
ra (5) no local, eles vão auxili-
ar nas atividades de combate
aos incêndios.

Em entrevista à Agência
Brasil, o sargento André Mar-
ti, do Corpo de Bombeiros Mi-
litar de Mato Grosso do Sul,
disse que os agentes encontra-
ram diversos animais carboniza-
dos. Para Marti, os danos são “gi-
gantescos”. “É impactante, por-
que a região é um santuário de
animais, tanto de silvestres quan-
to de gado.”

Marti informou que uma ae-
ronave sobrevoou a área afeta-

da, jogando jatos de água para
abrir caminho, em meio às “li-
nhas de fogo”, para os brigadis-
tas que transitavam por terra. “É
um difícil acesso. São áreas lon-
gínquas, com mata, às vezes”,
afirmou o sargento. Segundo
ele, os bombeiros têm se reve-
zado nessa tarefa porque a roti-
na é “fatigante”.

A região atingida pelo incên-
dio encontra-se em um dos mais
importantes biomas do mundo,
o Pantanal Mato-Grossense. No
Pantanal, já foram identificadas
quase 2 mil espécies de plantas,
muitas delas com potencial me-
dicinal.

No bioma, também vivem
muitas espécies que já estão
ameaçadas em outras regiões do
Brasil. O município de Miranda
fica a cerca de 130 quilômetros
de Bonito, cidade que ganhou
fama por suas belezas naturais.
(Agencia Brasil)

EUA dizem à ONU que
estão deixando formalmente

o Acordo de Paris
Os Estados Unidos disseram  na segunda-feira (4) à Organi-

zação das Nações Unidas (ONU) que iniciaram formalmente o
seu processo de retirada do marco do Acordo Climático de Pa-
ris, assinado em 2015 na capital francesa.

O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse nesta segunda-
feira que enviou uma notificação formal às Nações Unidas neste
sentido. Isso inicia um processo de retirada que deve demorar
um ano para ser oficializado.

A declaração de Pompeo elogiou os cortes de poluição de
carbono nos Estados Unidos e chamou o acordo de Paris de “um
ônus econômico injusto” para a economia dos EUA.

Quase 200 países assinaram o acordo climático internacio-
nal em que cada país fornece seus próprios objetivos para redu-
zir as emissões de gases que levam à mudança climática.

Os EUA são a primeira nação a sair do acordo. As regras do
contrato impediam um país de se retirar nos três primeiros anos
após a ratificação, em 4 de novembro de 2016. (Agencia Brasil)

ICMBio suspende visitas a Abrolhos por causa do óleo

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO

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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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FREITAS. PRISCILA AZARIAS DA SILVA, estado civil divorciada, profissão bancária,
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0056247-31.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA BARROS SOUTO MAIOR 
BAIAO, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Maísa Rosado Prates , CPF 8 08.721.150 20 , que diante da procedência 
da Ação de Cobrança , ajuizada por BM & F BOVESPA Supervisão de Mercados B SM foi instaurado o presente 
Cumprimento de Sentença visando o adimplemento da condenação da ora Executada , no valor de R$ 94.419,41 , com 
correção monetária e juros de 1% a.M ( agosto /2019 ), bem como acrescido das custas processuais , dos honorários 
advocatícios e das demais cominações legais . Estando a Executada em lugar ignorado, expediu-se o presente, para 

a multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do CPC ). Transcorrido o prazo 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a Executada, independente de penhora ou nova 

da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de setembro de 2019.                        B 05 e 06/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012474-32.2018.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) RENATA SILVA DO VALE, Brasileiro, RG 45.959.534-9, CPF 377.199.768-27, com endereço à 
Avenida Sapopemba, 6016, Sapopemba, CEP 03374-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de Colégio Marco Paulista, alegando em síntese: que Colégio Marco Paulista, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando 
o recebimento de R$ 4.864,19 (11/2018), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao débito do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que 

valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de 
pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), 
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Não sendo contestada a ação, 

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de outubro de 2019. B 05 e 06/11

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP

Data do leilão: 13/11/2019 A partir das: 14:30 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 est abelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP, telefone (11) 93285-4559, 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 21/11/66 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 vist a, 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 ECONÔMICA 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 ECONÔMICA FEDERAL indicada 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 B49579 - CONTRATO 817970002993-6 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1816 - GRANJA JULIETA
ULISSES MANOEL DE OLIVEIRA, Brasileiro(A), Operador, CPF 264.918.184-20, CI
223895623 SSP/SP, Casado(a) com DALVA MASSUMI YOSSUGO, Brasileiro(A),
Do lar, CPF 010.689.648-20 CI: 9369638 SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 21, localizado no 1º andar do blovo 7B,
designado Edificio Prinicpe George, integrante do Portal dos Princeipes, no 29º
subdistrito - Santo Amaro, situado a Rua Luiz de Oliveira, 260, com todas as suas
instalações, benfeitorias e acessórios e vaga nº 16, localizada no estacionamento
3, integrante do Portal dos Principes.

São Paulo, 28/10/2019
ARY ANDRE NETO

29/10 - 05 - 13/11/2019

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 05 de setembro de 2019, às 08h30, na sede da Mobilidade Participações e Conces-
sões S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 3, Vila Olímpia, CEP 
04551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Com-
panhia. 3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki e o Sr. Christiano Aquiles Gramlich 
das Neves, como secretário. 4. ORDEM DO DIA: (i) Tomar conhecimento dos pedidos de renúncia formulados pelos 
Senhores LEONARDO COUTO VIANNA ao cargo de Diretor Presidente da Companhia e LUIS AUGUSTO VALEN-
ÇA DE OLIVEIRA ao cargo de Diretor Presidente Executivo da Companhia, uma vez que o cargo de Diretor Presiden-
te Executivo da Companhia foi extinto conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia reali-
zada em 05 de setembro de 2019, às 08h00 (“AGE 05.09.2019”); e (ii) deliberar sobre a eleição de seu respectivo 
substituto. 5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos dos 
membros presentes e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 17, alínea (a) do Estatuto So-
cial da Companhia, deliberaram: (i) Tomar conhecimento dos pedidos de renúncia formulado pelos Srs. LEONARDO 
COUTO VIANNA ao cargo de Diretor Presidente da Companhia e LUIS AUGUSTO VALENÇA DE OLIVEIRA ao 
cargo de Diretor Presidente Executivo da Companhia, uma vez que o cargo de Diretor Presidente Executivo da Com-
panhia foi excluído conforme aprovado na AGE 05.09.2019; e (ii) Aprovar a eleição do Sr. LUIS AUGUSTO VALEN-
ÇA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, analista de sistemas, portador da 
Cédula de Identidade RG nº. 02.228.228-99 - SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº. 254.751.935-68, com endereço 
profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de 
Diretor Presidente, com mandato até 21 de novembro de 2019, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a 
eleição e posse de seu substituto. O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento 
do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e consequentemente, não estar incur-
so em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Pos-
se e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. Com as deliberações dos itens (i) e (ii) aci-
ma, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes Diretores: 1. Diretor Presidente: LUIS AUGUS-
TO VALENÇA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.818.436-
5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 148.195.698-13, eleito na presente data; e 2. Diretor sem designação espe-
cífi ca: Sr. CHRISTIANO AQUILLES GRAMLICH DAS NEVES, brasileiro, administrador de empresas, casado sob o 
regime de separação total de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº. 20.713.587-3 – SSP/SP, inscrito no CPF/
MF sob nº. 152.663.928-94, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de julho de 2019; am-
bos com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP e com 
mandato até 21 de novembro de 2019, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de 
seus substitutos. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente 
ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por todos os presentes. São Paulo/SP, 05 de se-
tembro de 2019. Assinaturas: Paulo Yukio Fukuzaki, Presidente da Mesa, e Christiano Aquilles Gramlich das Neves, 
Secretário. Conselheiros: (1) Eduardo de Toledo; (2) Leonardo Couto Vianna; e (3) Paulo Yukio Fukuzaki. Certifi co 
que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administra-
ção nº. 01, às folhas 18 e 19. Paulo Yukio Fukuzaki - Presidente da Mesa, Christiano Aquilles Gramlich das Neves - Se-
cretário. JUCESP nº 566.215/19-6 em 29.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

������� ��� ����	
�� �� ����� ��� ��� ������ �������� ��� ��������������������������� ����� 		�� "#$%�+�� &'
�$('$)*�&+���,�-+(+��./'01�&*�2*(*��'4)(+0��./'01��7)+&*�&'��8*��+#0*1��(�+����*#30+7��';;*��+/+;;$1�4+�9*(:+�&+
�'$1�');��2�����<���+������������������������1���M�4������ ��  �����1���2L	2�7*D�*�4������������ 
���1�>#'���� ���������!����������������"�������1�'�������������������������##����1�0I'7
+A#$%+(+:�#:+�+?8*�&'���!���	���������������������1�4+�>#+0�)+:DB:�B�(B����������������������1
*DA')$/+4&*�+�;*4&'4+?8*�&*7� ('>#'($&*7�4*�6+3+:'4)*�&+�>#+4)$+�&'��F����! =1  1� /+0*(� AH�+;('7;$&*�&'� A#(*7
'�;*(('?8*�:*4')H($+1�&'7&'�+�&+)+�&'�6+3+:'4)*�&*�+;*(&*�4+�(';0+:+?8*�)(+D+0I$7)+�+)B�*#)#D(*�&'�����1�D':
;*:*�4*�6+3+:'4)*�&+7�;#7)+71�&'76'7+7�6(*;'77#+$7�'�I*4*(H($*7�&'�+&/*3+&*71�'�&':+$7�;*:$4+?N'7�&'�'7)$0*�
�4;*4)(+4&*7'�*�(B#�':�0#3+(� $4;'()*�'�48*�7+D$&*1�9*$�&')'(:$4+&+�+�7#+�����
��1�6*(�������1�6+(+�*7�+)*7�'
)'(:*7�&+�+?8*�6(*6*7)+�'�6+(+�>#'1�4*�6(+%*�&'��=�&$+71�>#'� 90#$(H�+6@7�*�&';#(7*�&*�6(+%*�&*�6('7'4)'�'&$)+01
+6('7'4)'� ('76*7)+�� �8*� 7'4&*� ;*4)'7)+&+� +� +?8*1� *� (B#� 7'(H� ;*47$&'(+&*� ('/'01� ;+7*� ':� >#'� 7'(H� 4*:'+&*
;#(+&*(�'76';$+0���'(H�*�6('7'4)'�'&$)+01�6*(�'C)(+)*1�+9$C+&*�'�6#D0$;+&*�4+� 9*(:+�&+� 0'$�������	����

=,�-+(+��./'0�&*�2*(*��'4)(+0�&+��+6$)+0L����=���9.;$*��./'0���&$)+0�&'��$)+?8*���(+%*O����&$+7���(*;'77*�4�����!���
�=���� � ��!������� �� �(�� M#7)+/*� �*#D'� &'� �+(/+0I*1� "#$%� &'� �$('$)*� &+� =,� -+(+� �./'0� &*� 2*(*� �'4)(+0� &+� �+6$)+0L
��1� 2+%� �+D'(� +� 2'(4+4&*� 	#($0*� �$0/+� ���2�� �����!��=� ���1� >#'� �:4$� <+4;*� �L�� �+)#+0� (+%8*� 7*;$+0� &*� <+4;*
�';P4$+� �L��� 0I'� +A#$%*#� +?8*� &'� �*D(+4?+1� &'� �(*;'&$:'4)*� �*:#:1� *DA')$/+4&*� +� >#+4)$+� &'� �F� �=����1! 
�&'%':D(*� &'� ��� �1� &';*(('4)'� &*� �*4)(+)*� &'� 2$4+4;$+:'4)*� &'� 4�� ����= ��� �� �7)+4&*� *� ('>#'($&*� ':� 0#3+(
$34*(+&*1� 9*$� &'9'($&+� +� ;$)+?8*� 6*(� '&$)+01� 6+(+� >#'� ':� �=� &$+71� +� 90#$(� &*7� ��� &$+7� 7#6(+1� +6('7'4)'� ;*4)(+((+%N'71
7*D�6'4+�&'�6('7#:$(':7'�;*:*�/'(&+&'$(*7�*7� 9+)*7�+0'3+&*7���8*�7'4&*�+6('7'4)+&+�;*4)(+((+%N'71�*� ('>#'($&*
7'(H�;*47$&'(+&*�('/'01�;+7*�':�>#'�7'(H�4*:'+&*�;#(+&*(�'76';$+0���'(H�*�6('7'4)'1�+9$C+&*�'�6#D0$;+&*�4+� 9*(:+
&+�0'$����1���L��L��������������������������������������������������������������������������������������������������������������'��=�L����L�����

2�������M�����������Q������-������R-������,�-�����R-������������������	�
���������������������������������
����!!!�������� ��!������������		��"#$%�+��&'��$('$)*�&+��,�-+(+��./'01�&*�2*(*��'3$*4+0�-���� �)+>#'(+1��7)+&*�&'��8*��+#0*1
�(�+����'07*�	+%$)'0$��')*1�4+�9*(:+�&+��'$1�');��2�����<���+�*��+�"��������	��S����������-�����1����"������ ���=�L����
� �'�"��������	��S����������-�1���2�������=���� � 1�>#'�*�:+4&+&*�:*4$)@($*1�'C6'&$&*�4*7�+#)*7�&+�+?8*�	*4$)@($+1
+A#$%+&+�6*(�<+4;*�<(+&'7;*��L�1�7#;'77*(�6*(� $4;*(6*(+?8*�&*�<+4;*�S�<��<+4T�<(+7$0��L���<+4;*�	P0)$60*1�;*4/'()'#7'�':
:+4&+&*�'C';#)$/*1�;*47)$)#$4&*7'� ).)#0*�'C';#)$/*� A#&$;$+0�&+�>#+4)$+�&'��F���=����1=!� �7')':D(*�&'���������7)+4&*�*7
'C';#)+&*7�':� 0#3+(� $34*(+&*1� 9*$�&'9'($&+�+� $4)$:+?8*�6*(�'&$)+01�6+(+�>#'�':��=�&$+71�+� 90#$(�&*7����&$+7�7#6(+1�'9')#':�*
6+3+:'4)*1�7*D�6'4+�&'� $4;$&U4;$+�&'�:#0)+�&'���G1�6+3+:'4)*�&'�I*4*(H($*7�+&/*;+).;$*7� 9$C+&*7�':���G�'�'C6'&$?8*�&'
:+4&+&*�&'�6'4I*(+�'�+/+0$+?8*��2$;+:�+7�6+()'7�'C';#)+&+7�+&/'()$&+7�&'�>#'1�)(+47;*(($&*�*�6(+%*�6('/$7)*�4*�+()��=���&*����
7':�*�6+3+:'4)*�/*0#4)H($*1�$4$;$+7'�*�6(+%*�&'��=�&$+7�6+(+�>#'1�$4&'6'4&'4)':'4)'�&'�6'4I*(+�*#�4*/+�$4)$:+?8*1�+6('7'4)':1
4*7�6(@6($*7�+#)*71�7#+7� $:6#34+?N'7���'(H�*�6('7'4)'�'&$)+01�6*(�'C)(+)*1�+9$C+&*�'�6#D0$;+&*�4+� 9*(:+�&+� 0'$�������	����
���'��=� L���� L�����

�(*;'77*� 4V� �����!��������� ��!������� �&$)+0 � &'� �$)+?8*�� �(+%*� ��� &$+7�� �(*;'77*� 4V� �����!�
�������� ��!������� �� �(+�� �#;$+� S'0'4+� <*;;I$� 2+$D$;I'(1� "#.%+� &'� �$('$)*� &+� �,� -+(+� �./'0� &*� 2*(*� �'3$*4+0
&+� �+6+L��1� 2+%� �+D'(� +� -+0&$(� &*7� �'$7� "#4$*(� ���2�� ���������� ���1� >#'� <+4;*�� <(+&'7;*� �L�� 0I'� +A#$%*#
+?8*� &'� �C';#?8*1� *DA')$/+4&*� +� >#+4)$+� &'� �F� ������1==� �9'/'('$(*� &'� ���!�1� ('6('7'4)+&+� 6'0+� �B&#0+� &'
�(B&$)*� <+4;H($*� �:6(B7)$:*� �'77*+0� 4�� �����!��=!��� �7)+4&*� *� 'C';#)+&*� ':� 0#3+(� $34*(+&*1� 'C6'&'7'
'&$)+01� 6+(+� >#'� ':� ��� &$+71� +� 90#$(� &*7� ��� &$+7� 7#6(+1� 6+3#'� *� &BD$)*� +)#+0$%+&*1� *;+7$8*� ':� >#'� +� /'(D+
I*4*(H($+� 7'(H� ('&#%$&+� 6'0+� :')+&'1� *#� ':� �=� &$+71� ':D+(3#'� *#� (';*4I'?+� *� ;(B&$)*� &*� 'C'>#'4)'1
;*:6(*/+4&*� *� &'6@7$)*� &'� ��G� &*� /+0*(� &+� 'C';#?8*1� $4;0#7$/'� ;#7)+7� '� I*4*(H($*71� 6*&'4&*� ('>#'('(� >#'
*� 6+3+:'4)*� ('7)+4)'� 7'A+� 9'$)*� ':� !� 6+(;'0+7� :'47+$71� +;('7;$&+7� &'� ;*(('?8*� :*4')H($+� '� A#(*7� &'� �G� �#:
6*(�;'4)*��+*�:U71�7*D�6'4+�&'�6'4I*(+�&'�D'47�'�7#+�+/+0$+?8*���';*(($&*7�*7�6(+%*7�7#6(+1�4*�7$0U4;$*1�7'(H
4*:'+&*�;#(+&*(�'76';$+0�'�&+&*�('3#0+(�6(*77'3#$:'4)*�+*�9'$)*����������������������������������������'��=�L����L�����

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital de Convocação e de conformidade com o Artigo
49º dos Estatutos da FEDERAÇÃO PAULISTA DE XADREZ, Declaro
aberto o processo eleitoral da FPX para o mandato do biênio 2.020/
2.021. Ainda pelo presente edital, ficam as Entidades filiadas em
dia com as anuidades e em conformidade com os Artigos 11º; 14º;
15º; 16º, 17º, 19º, 20º, 48º, 50º a 55º dos Estatutos da Federação Paulista
de Xadrez a particip arem da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada
no dia 03 de Dezembro (terça-feira) de 2.019, as 10h00min, em primeira
Convocação e em Segunda e última convocação 1 (uma) hora após, ou
seja, as 11h00min, com qualquer número de representantes, na Avenida
Paulista, 807, 23º andar, conjunto 15, Cerqueira César, São Paulo, CEP
01311-100, p ara deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I-)
Composição da mesa (Art. 17º - parágrafo 7º); II-) Leitura e aprovação da
Ata anterior; III-) Discutir e aprovar o Orçamento Anual de 2020 proposto
pela Diretoria (Art. 19º - alínea “c”); IV-) Eleição dos Representantes das
Filiadas para composição do Tribunal de Justiça Desportiva da
Federação Paulista de Xadrez (Art. 19º - alínea “o”); V-)  Eleição e Posse
do Presidente e Vice-Presidentes da Diretoria e dos 6 (seis) membros
do Conselho Fiscal para o Biênio 2.020/2.021, em conformidade com
os Artigos 19 alínea “a”, 48, 50 e 51. O Registro das chapas deverá ser
feito obrigatoriamente a Rua dos Macunis 136, Pinheiros – CEP
05444-001, São Paulo, no dia 26 de novembro (terça-feira) de 2.019,
das 10h00min às 15h00min do corrente ano. São Paulo, 1º de
novembro de 2.019. Henrique Eric Salama – Presidente.

01, 04 e 05/11
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Dois dias após fragmentos do
óleo que já poluiu praias e man-
gues dos nove estados da Região
Nordeste ter atingido uma pe-
quena área do Parque Nacional
Marinho de Abrolhos, o Instituto
Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio) de-
cidiu suspender, temporariamen-
te, as visitas de turistas à unidade
de conservação.

Localizado a cerca de 70 qui-
lômetros (km) da cidade de Ca-
ravelas (BA), o parque nacional,
criado em 1983, é uma das regi-
ões mais ricas em biodiversida-
de marinha do Brasil e do Atlân-
tico Sul, com estruturas de reci-
fes únicas. Segundo o ICMBio, a
região é o principal berçário das
baleias jubarte no Atlântico Sul e
refúgio de espécies de tartarugas
marinhas ameaçadas de extinção,
além de aves marinhas que apro-
veitam o fato de as águas ao re-
dor do arquipélago serem fartas
em peixes e outras espécies ma-
rinhas – o que faz da pesca fonte
de subsistência de milhares de
moradores da região.

Anunciada na tarde deste do-
mingo (3), a suspensão das visi-
tas entrou em vigor  na segunda-
feira(4). Inicialmente, a medida
deve vigorar por três dias, mas
pode ser prorrogada caso as
ações de remoção do óleo não
surtam efeito até esta quarta-fei-
ra (6) ou novas manchas de óleo
atinjam a região.

Visitas
As visitas foram suspensas

para que a presença de turistas
não atrapalhe o serviço de lim-
peza e controle das áreas já
afetadas. Funcionários de em-
presas de turismo autorizadas
a transportar os visitantes de
Caravelas até o arquipélago
dos Abrolhos entrevistados
pela Agência Brasil  disse-
ram esperar que não seja neces-
sário ampliar o período de sus-
pensão das visitas.

Segundo Daniela Figueiredo,
vendedora de uma das operado-
ras de passeios turísticos creden-
ciadas, os “pequenos fragmentos
de óleo” encontrados no sábado

estavam concentrados em um
pequeno trecho da Ilha de Santa
Barbara, não tendo, até agora, sido
avistados em outros pontos do
arquipélago, de 87.943 hectares
distribuídos por cinco ilhas. Um
hectare corresponde a aproxima-
damente às medidas de um cam-
po de futebol oficial.

“O que chegou ao arquipéla-
go, entre a Ilha de Santa Barbara
e o Portinho Norte, foram pe-
quenas bolotas de óleo. Para fa-
cilitar o recolhimento dos re-
síduos, o chefe do parque naci-
onal [Fernando Pedro Marinho
Reginaldo Filho] determinou a
suspensão das visitas por três
dias”, disse Daniela.

A empresa em que trabalha,
a Horizonte Aberto, foi comu-
nicada da decisão na tarde des-
te domingo. “Embora não veja-
mos a necessidade disso, já que,
até o momento, a área atingida
é pequena, compreendemos que
se trata de uma questão de pre-
caução”, disse Daniela, acres-
centando que, no sábado (2), a
empresa levou um grupo de

mergulhadores esportivos até o
local. “Não vimos nada de alar-
mante, embora, de fato, esteja-
mos torcendo para que nada de
pior aconteça”, acrescentou.

Já Gislene Amaro dos Santos,
auxiliar administrativa de outra
empresa de turismo, teme a re-
percussão negativa das notícias
de óleo na região. “Segundo nos
informaram, as visitas serão sus-
pensas só por três dias, e apenas
para facilitar a limpeza dos frag-
mentos de óleo que chegaram à
região. Não sabemos ainda o im-
pacto futuro que isso pode ter, se
as pessoas, vendo as notícias na
TV, podem decidir adiar ou até
desistir de vir conhecer à região,
cancelar viagens que já estavam
programadas.”

De acordo com Gislene,
como o período de observação de
baleias jubarte já está chegando
ao fim e a temporada de verão
ainda não começou, a suspensão
temporária das visitas tende a não
causar um grande impacto ime-
diato para as operadoras turísti-
cas. “Mas temos que esperar e

torcer para que o problema seja
logo resolvido, que os locais já
afetados sejam limpos e que não
voltem a ser atingidos”, disse
Gislene, acrescentando que em-
barcações locais e moradores da
região têm ajudado na limpeza e
monitoramento do óleo.

Prefeitura
Nas redes sociais, a prefeitu-

ra de Caravelas, em cujas praias
o óleo começou a ser encon-
trado na sexta-feira (1º), infor-
mou que a limpeza estava a car-
go não só de funcionários das
secretarias municipais de
Obras, Meio Ambiente e Saú-
de, mas também de voluntári-
os, que se organizaram para
ajudar. A prefeitura também
alerta os munícipes e turistas
a evitarem o contato direto
com a substância sem o uso de
equipamentos adequados, tais
como luva de borracha, máscara,
botas. O recomendável é que,
caso necessário, utilize-se pás ou
algum objeto para remover o
óleo, que deve ser armazenado

em sacolas resistentes ou baldes.
Desde o fim de agosto, quan-

do manchas de óleo cru come-
çaram a ser avistadas ao longo
do litoral nordestino, a subs-
tância de origem desconheci-
da já atingiu os estados de Ala-
goas, Bahia, Ceará, Maranhão,
Paraíba, Pernambuco, Piauí,
Rio Grande do Norte e Sergi-
pe. Segundo o Grupo de Acom-
panhamento e Avaliação
(GAA), formado pela Marinha,
Agência Nacional de Petróleo
(ANP) e Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), até
o último sábado, mais de 3,8 mil
toneladas de resíduos de óleo já
tinham sido recolhidas.

Segundo investigações da
Polícia Federal, há suspeitas de
que o óleo tenha sido derrama-
do por um navio de bandeira
grega, o Bouboulina, a cerca de
700 km da costa brasileira. Es-
tudos da Petrobras atestam que
o óleo cru é proveniente de
campos petrolíferos na Venezue-
la.  (Agencia Brasil)
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Hamilton chega ao hexa e se
aproxima de Schumacher
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Lewis  Hamilton

Tiago Mendonça

Lewis Hamilton está cada vez
mais próximo de se igualar a
Michael Schumacher como o
maior campeão de todos os
tempos. O piloto britânico da
Mercedes chegou ao sexto tí-
tulo mundial no último domin-
go, durante o GP dos Estados
Unidos. Hamilton tinha de ter-
minar pelo menos em oitavo
lugar para assegurar a conquis-
ta de forma antecipada (duas
provas antes do fim da tempo-
rada). Mas fez bem mais do que
isso: cruzou a linha de chega-
da em segundo.

Agora, ele se isola como
segundo maior campeão da
história da Fórmula 1, com
seis títulos. Está atrás apenas
de Schumacher, que soma sete
conquistas. O recorde de vitó-
rias – que também pertence ao

alemão – segue ameaçado, já
que Hamilton ganhou 83 cor-
ridas na carreira, enquanto
Schumacher chegou 91 vezes
em primeiro lugar. “Eu amo o
que faço e pretendo continuar
vivendo esse sonho por muito
tempo”, garantiu Hamilton.

O hexa veio de forma espe-
tacular, bem ao estilo dele. De-
pois de um treino classificató-
rio abaixo das expectativas, Ha-
milton largou apenas em quin-
to e dava pinta de que faria uma
corrida conservadora, só pra se
garantir. Mas longe disso: logo
na primeira volta, deixou para
trás a concorrência da Ferrari,
ultrapassando Charles Leclerc
e Sebastian Vettel, que por sua
vez tiveram um duelo de tirar
o fôlego.

Vettel acabou abandonando
na sétima volta, depois de atin-
gir uma das lombadas instala-

das próximas às zebras para
evitar que os pilotos cortassem
caminho. A suspensão do car-

ro do piloto alemão foi destru-
ída no impacto. Hamilton en-
tão tinha como próximo desa-

fio superar Max Verstappen, da
Red Bull, em um fim de sema-
na em que os carros das três
grandes equipes pareciam bas-
tante equilibrados.

Se na pista esta manobra
estava quase impossível, Ha-
milton decidiu jogar com a es-
tratégia. Depois de largar com
pneus médios, que ficam no
meio termo entre performan-
ce e durabilidade, o piloto bri-
tânico colocou os duros, os
mais resistentes, na 24ª de um
total de 56 voltas. A ideia era
levar o carro até o final com
apenas uma parada. Seus dois
adversários estavam na estra-
tégia de dois pit stops, tanto
que pararam bem mais cedo.

Verstappen recolheu aos
boxes na 13ª volta e Bottas, na
14ª. Ou seja, dez voltas antes
de Hamilton. A aposta se pagou
e o piloto britânico assumiu a

liderança na 36ª passagem,
com cerca de 5s de vantagem
sobre Bottas.  Mas com os
pneus em melhores condi-
ções, é claro que o compa-
nheiro de equipe passou a des-
contar essa diferença e colou
definitivamente em Hamilton
faltando sete voltas para a ban-
deirada.

Mesmo com o título ante-
cipado em jogo, os dois bri-
garam sem interferência da
Mercedes, protagonizando um
duelo belíssimo, que terminou
melhor para Bottas. O finlan-
dês fez a ultrapassagem a cin-
co voltas do final, para come-
morar a sétima vitória da car-
reira dele. Hamilton, por sua
vez, desfrutou do segundo lu-
gar como nunca. O resultado
era mais do que suficiente para
garantir outra conquista indis-
cutível.
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Campeões dos seus estados
na última semana, EMS Tauba-
té Funvic (SP) e Sada Cruzeiro
(MG) agora trocam o chip e
passam a mirar as competições
do calendário nacional de clu-
bes. As equipes comandadas pe-
los técnicos das seleções bra-
sileira e argentina, Renan e Mar-
celo Mendez, chegam a Uber-
lândia (MG) na próxima quarta-
feira (6) para a Supercopa mas-
culina de vôlei, que acontecerá
na quinta (7), às 21h30, no gi-
násio do Sabiazinho, na busca
por mais um título na tempora-
da. A partida terá transmissão ao
vivo do SporTV 2.

Além do duelo entre os
campeões paulista e mineiro, a
Supercopa marca, ainda, o re-
encontro de sete campeões na
Copa do Mundo, no mês de
outubro, com a seleção brasi-
leira. Estiveram no lugar mais
alto do pódio, no Japão, os pon-
teiros Lucarelli e Douglas, os
centrais Lucão e Maurício Sou-
za e o líbero Thales, do EMS
Taubaté Funvic, e o levantador
Fernando Cachopa e o central
Isac, do Sada Cruzeiro.

“Sabemos que esse será um
grande jogo. São duas equipes
de muita qualidade, com joga-
dores que fazem a diferença
dentro do seu time e que, neste
início de temporada, já foram
consagrados campeões dos es-
taduais. Sem dúvida, vamos en-
trar nessa Supercopa com o
máximo de atenção, sabendo

Supercopa Masculina

Campeões estaduais,
EMS Taubaté Funvic
e Sada Cruzeiro jogam

nesta quinta-feira
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Sada Cruzeiro, campeão mineiro 2019

que a equipes deles é muito
qualificada e que esse será um
grande desafio. Estamos traba-
lhando forte para chegar em
Uberlândia, fazer uma bela
apresentação e sair com o títu-
lo. É isso que estamos pensan-
do e vamos atrás para cumprir
o nosso objetivo”, afirmou Isac,
que está em sua oitava tempo-
rada com o Sada Cruzeiro.

De volta ao EMS Taubaté
Funvic depois de ter defendi-
do o time na temporada xxxx,
o central Maurício Souza está
entusiasmado para entrar em
quadra em Uberlândia e tentar
ajudar o grupo a conquistar
mais um título.

“É um enorme prazer estar
de volta a Taubaté, um time que
já defendi e uma cidade que
gosto muito. Já tivemos um
primeiro desafio que foi cum-
prido nessa temporada com o
título do Paulista, e essa se-
mana já iniciamos o trabalho
com foco voltado para a Su-
percopa. Sabemos da dificul-
dade que sempre é enfrentar
um time multicampeão como
o Sada Cruzeiro, mas esta-
mos nos preparando para isso.
Vamos com tudo em buscar
desse título”, garantiu Mau-
rício Souza.

Os ingressos para a Su-
percopa masculina 2019 es-
tão à venda no site
www.ingressorapido.com.br
e na bilheteria do ginásio Sa-
biazinho.

Maverick Viñales vence e sobe
para terceiro no campeonato

Rossi não conseguiu ultrapassar Dovisioso

Járcio Baldi

Dessa vez não houve duelo na
última volta. Maverick Viñales
liderou do início ao fim e bateu
o campeão, Marc Márquez, com
mais de três segundos de vanta-
gem, uma vitória incontestável. O
espanhol tem melhorado suas lar-
gadas, está conseguindo conser-
var os pneus para o final de prova
e se tornando mais que um adver-
sário real para Márquez em 2020.
Marc fez uma excelente largada
saindo da 11ª no grid, para com-
pletar a primeira volta já na 2ª
posição. Dovisioso segurou a
terceira posição numa batalha de

muitas voltas com Rossi.
Com a vitória, Viñales ocupa

agora a 3ª colocação geral e as-
segurou ser a melhor Yamaha em
2019 com as outras duas mais
próximas sendo a de, Quartararo
em sexto e Rossi o sétimo. “Eu
não estou focando muito no cam-
peonato, procuro concentrar-me
em cada prova, nos treinamentos,
para extrair cem por cento da
moto e melhorar para o próximo
ano. Tudo o que estamos fazen-
do é pensando em 2020, para que
possamos começar em um óti-
mo nível” comentou. O piloto
está no centro da discussão do
mercado de pilotos para a tem-

porada de 2021. Lin Jarvis, che-
fe da Yamaha, declarou que de-
seja continuar com seus quatro
pilotos, mas sabe que será difí-
cil, já que Ducati e Suzuki estão
com planos agressivos para esse
mercado. Com relação a Fabio
Quartararo disse que é um pilo-
to jovem e muito rápido e é nor-
mal que, após dois anos numa
equipe satélite (Petronas), quei-
ra subir a uma equipe oficial.
Sobre Viñales, o dirigente britâ-
nico afirmou: “Os primeiros
anos com Maverick começaram
muito bem, ele mostrou seu ver-
dadeiro potencial, ganhou várias
corridas, mas não conseguimos
dar a ele uma boa moto. Às ve-
zes, ele também perdeu o foco e
foi inconsistente com seus re-
sultados, mas sabemos que quan-
do ele pilota uma Yamaha rápida
e se sente confortável sobre ela,
pode ser imbatível”. Uma “pedra
no sapato” da fábrica dos três di-
apasões é o fato de Rossi perma-
necer na equipe. O dirigente afir-
mou que Rossi é interessante à
Yamaha por diferentes razões,
além de muitas vezes ainda, ser
competitivo, o que certamente o
coloca entre os melhores pilo-
tos. Mas a grande questão é se
continuará ou não, já que o pilo-
to definirá sua posição apenas
depois de algumas provas da pró-

xima temporada e talvez Viñales
não estaria disposto a esperar
essa definição do italiano. Aliás
Rossi, apesar de ficar fora do
pódio estava bastante contente
por ter batido o recorde da pista
com a melhor volta da prova,
mostrando que ainda está com-
petitivo.

O chefe da Ducati Gigi
Dall’Ignia, alfinetou que está de
olho em pelo menos um piloto da
equipe japonesa para 2021. O
mais próximo seria Viñales, já que
deu sinais de não estar disposto a
permanecer à sombra de Rossi.
Com relação a Quartararo disse
que é sem dúvidas o melhor pi-
loto emergente, mas precisa ven-
cer para mostrar seu valor.

O último campeão da tempo-
rada foi coroado nesse domingo:
Alex Márquez na categoria
Moto2. O piloto chegou em se-
gundo na prova e disse que não
quer ser “o irmão de...” e sim: “
Alex Márquez o bicampeão da
Moto2”. Após cinco temporadas
e dois títulos o espanhol de-
monstrou que amadureceu e sou-
be gerenciar os momentos difí-
ceis. O momento triste do final
de semana foi a morte do piloto
indonésio Afridza Munandar,
num acidente pelo campeonato
da “Idemitsu Asia Talent Cup, no
mesmo circuito.
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F-4 Americana

Arthur Leist encerra campeonato no
top-5 após disputar preliminar da F1
Um dos jovens talentos do

Brasil nas categorias de base do
automobilismo internacional, Ar-
thur Leist finalizou a temporada
2019 da F4 Americana com a quin-
ta posição no campeonato. O pi-
loto conquistou duas vitórias, duas
poles e quatro pódios na tempora-
da, fechando sua participação nes-
te final de semana com um sexto
lugar em Austin, na preliminar do
GP dos Estados Unidos de F1.

“Nós tivemos um começo de
campeonato muito promissor com
poles, vitórias e voltas mais rápi-
das nas primeiras três etapas, sem-
pre andando entre os três primei-
ros nessa primeira parte do ano.
Depois nós sofremos com vários
problemas de motor nessa parte
final e isso nos impediu de brigar

pelo título. Gostaria de agradecer
minha família e todos da minha
equipe pelo apoio e trabalho neste
ano”, diz Arthur, que é piloto da
Crosslink Kiwi Motorsport.

A preliminar da F1 em Austin
foi marcada por duas provas neste
último final de semana. Na primei-
ra, Arthur largou em décimo lugar
e chegou em sexto após conseguir
fazer boas ultrapassagens. O pilo-
to gaúcho fechou a corrida 2 em
11º lugar entre os 36 pilotos que
participaram nas duas corridas.

“Foi muito especial correr
em mais um final de semana de
F1, desta vez poucas horas antes
do Lewis Hamilton confirmar o
hexa na F1. Austin tem um traça-
do bastante desafiador e mais
uma vez o grid da F4 estava bem

Arthur Leist
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cheio, então foi uma experiência
muito positiva que sempre vou
carregar comigo”, diz Arthur, que
é irmão de Matheus Leist, pilo-
to da Indy.

Além das vitórias e pódios
conquistados em 2019, Arthur
fechou sua segunda temporada na
F4 Americana com 10 top-5 e
154 pontos na tabela.
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Indústria Quimica Kimberlit Ltda.
CNPJ nº 61.167.060/0001-98 - NIRE 35.208.801.226

Ata da Reunião de Sócios realizada em 22 de Outubro de 2019
Aos 22/10/19, às 11 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Renato Bassan Peixoto - Presidente; Luciano de Gissi - Secretário. Deliberações: (I) Aprovar a Emissão, nos termos da Instrução 
CVM 566 e da Instrução CVM 476, com as seguintes características e condições: (a) Número da Emissão: As Notas Comerciais representam a 1ª emissão pública de notas promissórias comerciais da Socie-
dade. (b) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de até R$50.500.000,00 na Data de Emissão (conforme definida abaixo). (c) Quantidade: Serão emitidas até 34 Notas Comerciais. (d) Número 
de Séries: A Emissão será realizada em 8 séries, sendo até: (i) 10 Notas Comerciais no âmbito da 1ª série, no montante de R$10.000.000,00 na Data de Emissão (“Notas Comerciais da Primeira Série”); (ii) 10 
Notas Comerciais no âmbito da 2ª série, no montante de R$5.000.000,00 na Data de Emissão (“Notas Comerciais da Segunda Série”); (iii) 2 Notas Comerciais no âmbito da 3ª (terceira) série, no montante de 
R$1.000.000,00 na Data de Emissão (“Notas Comerciais da Terceira Série”); (iv) 2 Notas Comerciais no âmbito da 4ª série, no montante de R$5.063.496,00 na Data de Emissão (“Notas Comerciais da Quarta 
Série”); (v) 4 Notas Comerciais no âmbito da 5ª série, no montante de R$5.154.667,00 na Data de Emissão (“Notas Comerciais da Quinta Série”); (vi) 4 Notas Comerciais no âmbito da 6ª série, no montante de 
R$9.936.504,00 na Data de Emissão (“Notas Comerciais da Sexta Série”); (vii) 1 Nota Comercial no âmbito da 7ª série, no montante de R$8.007.029,00 (“Notas Comerciais da Sétima Série”); e 1 Nota Comercial 
no âmbito da 8ª série, no montante de R$6.338.304,00 na Data de Emissão (“Notas Comerciais da Oitava Série”). (e) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Sociedade com a Emissão 
serão integralmente utilizados para reforço de capital de giro e/ou alongamento do passivo financeiro da Sociedade, sendo certo que a totalidade dos recursos decorrentes da liquidação financeira da Oferta 
Restrita serão destinados para a Conta Vinculada (conforme abaixo definida) e ficarão retidos na Conta Vinculada para fins do atendimento ao Valor Mínimo da Garantia (conforme abaixo definido), observados 
os termos e condições previstos no Instrumento de Garantia (conforme abaixo definido) para fins da liberação de tais recursos. (f) Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Notas 
Comerciais será a data da efetiva subscrição e integralização da respectiva Nota Comercial, conforme previsto nas cártulas das Notas Comerciais (“Cártulas” e “Data de Emissão”, respectivamente). (g) Valores 
Nominais Unitários: As Notas Comerciais terão os seguintes valores nominais unitários, na Data de Emissão: (i) o valor nominal unitário das Notas Comerciais da Primeira Série será de R$1.000.000,00 (“Valor 
Nominal Unitário da Primeira Série”); (ii) o valor nominal unitário das Notas Comerciais da Segunda Série será de R$500.000,00 (“Valor Nominal Unitário da Segunda Série”); (iii) o valor nominal unitário das Notas 
Comerciais da Terceira Série será de R$500.000,00 (“Valor Nominal Unitário da Terceira Série”); (iv) o valor nominal unitário das Notas Comerciais da Quarta Série será de R$2.531.748,00 (“Valor Nominal Unitá-
rio da Quarta Série”); (v) o valor nominal unitário das Notas Comerciais da Quinta Série será de R$1.288.666,75 (“Valor Nominal Unitário da Quinta Série”); (vi) o valor nominal unitário das Notas Comerciais da 
Sexta Série será de R$2.484.126,00 (“Valor Nominal Unitário da Sexta Série”); (vii) o valor nominal unitário das Notas Comerciais da Sétima Série será de R$8.007.029,00 (“Valor Nominal Unitário da Sétima 
Série”); e (viii) o valor nominal unitário das Notas Comerciais da Oitava Série será de R$6.338.304,00 (“Valor Nominal Unitário da Oitava Série” e, em conjunto com o Valor Nominal Unitário da Primeira Série, o 
Valor Nominal Unitário da Segunda Série, o Valor Nominal Unitário da Terceira Série, o Valor Nominal Unitário da Quarta Série, o Valor Nominal Unitário da Quinta Série, o Valor Nominal Unitário da Sexta Série, 
e o Valor Nominal Unitário da Sétima Série, “Valores Nominais Unitários” ou, individual e indistintamente, “Valor Nominal Unitário”). (h) Forma, Circulação, Custodiante, Comprovação de Titularidade e Banco 
Mandatário: As Notas Comerciais serão emitidas sob a forma cartular e custodiadas conforme definido no “Manual de Normas - CRA de Distribuição Pública, CRI de Distribuição Pública, Debêntures e de Nota 
Comercial” da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”), perante instituição prestadora de serviços de custodiante da guarda física das Notas Comerciais a ser contratada pela Sociedade (“Custodiante”), conforme 
será definido nas respectivas Cártulas, sendo que, para todos os fins de direito e efeitos, a comprovação da titularidade das Notas Comerciais será feita por meio da posse das Cártulas. Adicionalmente, para as 
Notas Comerciais depositadas eletronicamente na B3, será reconhecido como comprovante de titularidade o extrato expedido pela B3 em nome do respectivo detentor das Notas Comerciais. Será contratado 
prestador de serviços de banco mandatário para a Emissão (“Banco Mandatário”), a ser definido nas Cártulas. As Notas Comerciais circularão por endosso em preto, sem garantia do endossante, de mera 
transferência de titularidade, conforme disposto no §1º do artigo 4º da Instrução da CVM 566 e no artigo 15 do Anexo I da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto nº 57.663, de 24/01/ 1966. Enquan-
to objeto de depósito centralizado, a circulação das Notas Comerciais se operará pelos registros escriturais efetuados nas contas de depósito mantidas junto à B3, que endossará as Cártulas das Notas Comerciais 
ao credor definitivo por ocasião da extinção do registro na B3. (i) Prazo e Data de Vencimento: As Notas Comerciais terão prazo de vencimento de até: (i) 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados da 
Data de Emissão, para as Notas Comerciais da Primeira Série e para as Notas Comerciais da Segunda Série; (ii) 730 dias contados da Data de Emissão, para as Notas Comerciais da Terceira Série, para as 
Notas Comerciais da Quarta Série e para as Notas Comerciais da Quinta Série; (iii) 1.09dias contados da Data de Emissão, para as Notas Comerciais da Sexta Série; (iv) 1.460 dias contados da Data de Emissão, 
para as Notas Comerciais da Sétima Série; e (v) 1.825 dias contados da Data de Emissão, para as Notas Comerciais da Oitava Série (sendo cada data, uma “Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de 
vencimento antecipado, e de resgate das Notas Comerciais decorrente de Resgate Antecipado Facultativo, de Oferta de Resgate Antecipado ou de Oferta de Resgate Obrigatório, a serem previstas nas Cártulas. 
(j) Atualização Monetária e Remuneração: Os Valores Nominais Unitários das Notas Comerciais não serão atualizados monetariamente. As Notas Comerciais farão jus ao pagamento de juros remuneratórios, 
incidentes sobre seu respectivo Valor Nominal Unitário, correspondentes a 100% das taxas médias diárias do DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressas na forma percentual ao ano, 
com base 252 Dias Úteis (conforme definidos abaixo), calculadas e divulgadas diariamente pela B3 no informativo diário, disponibilizado em sua página na Internet (http://www.b3.com.br), acrescida de um per-
centual (spread) ou sobretaxa de 5,00% ao ano, base 252 Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o respectivo Valor Nominal Uni-
tário das Notas Comerciais, desde a Data de Emissão até a Data de Vencimento da respectiva série, a data de resgate das Notas Comerciais decorrente de Resgate Antecipado Facultativo, de Oferta de Resga-
te Antecipado ou de Oferta de Resgate Obrigatório, ou a data de pagamento decorrente de vencimento antecipado das Notas Comerciais, o que ocorrer primeiro, conforme os critérios definidos no “Caderno de 
Fórmulas Notas Comerciais – CETIP21”, disponível para consulta na página da B3 na internet (http://www.b3.com.br) e replicados nas Cártulas (“Remuneração”). (k) Pagamento do Valor Nominal Unitário e 
da Remuneração: O Valor Nominal Unitário de cada série será amortizado integralmente pela Sociedade na Data de Vencimento de cada série das Notas Comerciais, ressalvadas as hipóteses de resgate das 
Notas Comerciais da respectiva série decorrente de Resgate Antecipado Facultativo, de Oferta de Resgate Antecipado ou de Oferta de Resgate Obrigatório, ou de vencimento antecipado das Notas Comerciais, 
o que ocorrer primeiro. A Remuneração será paga pela Sociedade, juntamente com o respectivo Valor Nominal Unitário, em uma única parcela na respectiva Data de Vencimento de cada série das Notas Comer-
ciais ou, se for o caso, na data de eventual resgate das Notas Comerciais decorrente de Resgate Antecipado Facultativo, de Oferta de Resgate Antecipado ou de Oferta de Resgate Obrigatório, ou, ainda, na data 
de eventual declaração de vencimento antecipado das Notas Comerciais, o que ocorrer primeiro. (l) Colocação e Negociação: As Notas Comerciais serão depositadas para (a) distribuição pública no mercado 
primário exclusivamente por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente através da B3; e (b) negociação, 
observado o disposto abaixo, no mercado secundário por meio do módulo CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e 
as Notas Comerciais depositadas eletronicamente na B3. As Notas Comerciais serão ofertadas exclusivamente a, no máximo, 75 investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 9º-A da Instrução 
CVM 539, de 13/11/2013, conforme alterada (“Investidores Profissionais”), podendo ser subscritas por, no máximo 50 Investidores Profissionais. As Notas Comerciais somente poderão ser negociadas por inves-
tidores qualificados depois de decorridos 90ias contados da data da subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais, nos termos dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, e desde que cumpridas, pela 
Sociedade, as obrigações contidas no artigo 17 da Instrução CVM 476, conforme ali previstas. (m) Forma de Subscrição e Preço de Integralização: As Notas Comerciais serão subscritas e integralizadas de 
acordo com os procedimentos da B3, exclusivamente por meio do MDA, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3. As Notas Comerciais serão integralizadas à vista, na Data de Emissão, 
em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo respectivo Valor Nominal Unitário de cada série, sendo que, concomitantemente à liquidação financeira, as Notas Comerciais serão depositadas em nome 
do titular das Notas Comerciais no Sistema de Custódia Eletrônica da B3. As Notas Comerciais poderão ser subscritas e integralizadas com ágio ou deságio a ser definido no ato de subscrição da Nota Comercial, 
desde que aplicado de forma igualitária entre as Notas Comerciais da mesma série. (n) Regime de Colocação: As Notas Comerciais serão objeto de oferta pública, com esforços restritos, nos termos da Instru-
ção CVM 476, sob o regime misto de garantia firme e melhores esforços de distribuição, com a intermediação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador 
Líder”), tendo como público alvo Investidores Profissionais, observados os termos e condições dispostos no “Contrato de Coordenação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob Regime Misto de Ga-
rantia Firme e Melhores Esforços de Colocação, de Notas Promissórias Comerciais da 1ª Emissão da Indústria Química Kimberlit Ltda.” a ser celebrado entre a Sociedade, os Avalistas e o Coordenador Líder 
(“Contrato de Colocação”). (o) Local de Pagamento: Os pagamentos referentes às Notas Comerciais serão efetuados em conformidade com: (i) os procedimentos adotados pela B3, caso as Notas Comerciais 
estejam depositadas eletronicamente na B3; (ii) em conformidade com os procedimentos do Banco Mandatário; ou, ainda, (iii) na sede da Sociedade, diretamente aos seus titulares, caso as Notas Comerciais 
não estejam depositadas eletronicamente na B3. Farão jus ao pagamento aqueles que forem titulares das Notas Comerciais no Dia Útil imediatamente anterior à data de pagamento. (p) Resgate Antecipado 
Facultativo Total: Sujeito ao atendimento de condições a serem estabelecidas nas Cártulas e observados os termos do artigo 5º da Instrução CVM 566, a Sociedade poderá, unilateralmente, a seu exclusivo 
critério, realizar, a qualquer tempo a partir da Data de Emissão (exclusive), o resgate antecipado facultativo total das Notas Comerciais de todas ou de determinada(s) série(s) (sendo vedado o resgate antecipado 
facultativo parcial), com o consequente cancelamento de tais Notas Comerciais (“Resgate Antecipado Facultativo”). O Resgate Antecipado Facultativo deverá ser comunicado pela Sociedade aos titulares das 
Notas Comerciais, por meio de publicação de anúncio, nos termos a serem previstos nas Cártulas, ou por meio de comunicado individual, por escrito, a ser encaminhado pela Sociedade a cada um dos titulares 
das Notas Comerciais, em qualquer caso com cópia para a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário dos titulares das Notas Comerciais (“Agente Fidu-
ciário”) e com, no mínimo, 5 Dias Úteis de antecedência da data do evento de Resgate Antecipado Facultativo. Tal comunicado aos titulares das Notas Comerciais deverá descrever os termos e condições do 
Resgate Antecipado Facultativo, incluindo (a) se o Resgate Antecipado Facultativo abrangerá todas as séries ou determinada(s) série(s) a ser(em) especificada(s); (b) projeção do Valor do Resgate Antecipado 
Facultativo (conforme abaixo definido); (c) a data efetiva para o Resgate Antecipado Facultativo; e (d) demais informações necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo (“Comunicação de 
Resgate Antecipado Facultativo”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo, os titulares das Notas Comerciais farão jus ao pagamento do Valor Nominal Unitário da respectiva série a ser resgatada acres-
cido: (i) da respectiva Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo; (ii) de prêmio flat a ser previsto nas Cártulas 
(“Prêmio”); e (iii) dos Encargos Moratórios devidos e não pagos, até a data do Resgate Antecipado Facultativo, se for ocaso (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”). A Sociedade deverá, com antecedência 
mínima de 3 Dias Úteis da respectiva data do Resgate Antecipado Facultativo, comunicar o Custodiante e à B3 a respectiva data do Resgate Antecipado Facultativo. O pagamento das Notas Comerciais a serem 
resgatadas antecipadamente, por meio do Resgate Antecipado Facultativo, será realizado pela Sociedade (i) por meio dos procedimentos adotados pela B3, quando as Notas Comerciais estiverem depositadas 
eletronicamente na B3; ou (ii) mediante depósito em contas correntes indicadas pelos titulares das Notas Comerciais, a ser realizado pelo Custodiante no caso das Notas Comerciais que não estejam depositadas 
eletronicamente conforme o item (i) acima. O Resgate Antecipado Facultativo das Notas Comerciais implicará a extinção do título, sendo vedada sua manutenção em tesouraria, conforme disposto no §4º do 
artigo 5º da Instrução CVM 566. Todos os custos e despesas decorrentes do Resgate Antecipado Facultativo aqui previsto serão integralmente incorridos pela Sociedade. (q) Oferta de Resgate Antecipado 
Facultativa: Observadas as disposições a serem incluídas nas Cártulas, a Sociedade poderá realizar, unilateralmente, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo a partir da Data de Emissão, oferta de resgate da 
totalidade das Notas Comerciais de todas ou de determinada série, com o consequentemente cancelamento das Notas Comerciais resgatadas (“Oferta de Resgate Antecipado”), devendo a Oferta de Resgate 
Antecipado proposta pela Sociedade ser dirigida a todos os titulares de Notas Comerciais em relação a todas as Notas Comerciais de todas ou de determinada série. A Oferta de Resgate Antecipado será ende-
reçada a todos os titulares de Notas Comerciais, em geral ou por série, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os titulares de Notas Comerciais para aceitar o resgate antecipado das Notas 
Comerciais de que forem titulares. A Sociedade realizará a Oferta de Resgate Antecipado por meio de publicação de comunicação dirigida aos titulares das Notas Comerciais, a ser amplamente divulgada nos 
termos a serem previstos nas Cártulas, ou por meio de comunicado individual a ser encaminhado pela Sociedade a cada um dos titulares das Notas Comerciais, com cópia para o Agente Fiduciário, a B3, o 
Banco Mandatário e o Custodiante (“Edital de Oferta de Resgate Antecipado”), que deverá descrever os termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado, incluindo: (i) data efetiva para o resgate objeto da 
Oferta de Resgate Antecipado, que coincidirá com o pagamento do Valor da Oferta de Resgate Antecipado (conforme definido abaixo); (ii) a menção a que o Valor da Oferta de Resgate Antecipado será calcula-
do conforme abaixo; (iii) o valor do prêmio de resgate incidente sobre o volume a ser resgatado extraordinariamente acrescido da respectiva Remuneração, que em nenhum caso poderá ser menor que o valor 
do Prêmio a ser oferecido pela Sociedade em caso de Resgate Antecipado Facultativo; (iv) a forma e o prazo limite de manifestação à Sociedade dos titulares das Notas Comerciais que optarem pela adesão à 
Oferta de Resgate Antecipado, observado o disposto abaixo; (v) se a Oferta de Resgate Antecipado abrangerá uma ou mais séries, as quais deverão ser especificadas; e (vi) as demais informações necessárias 
para a tomada de decisão pelos titulares das Notas Comerciais e para a operacionalização da Oferta de Resgate Antecipado. Por ocasião da Oferta de Resgate Antecipado, os titulares das Notas Comerciais 
farão jus ao pagamento do respectivo Valor Nominal Unitário acrescido: (i) da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data do resgate objeto da Oferta de Resgate Antecipado; 
(ii) de prêmio de resgate incidente sobre o volume a ser resgatado extraordinariamente acrescido da respectiva Remuneração, que em nenhum caso poderá ser menor que o Prêmio a ser oferecido pela Socie-
dade em caso de Resgate Antecipado Facultativo; e, conforme aplicável, (iii) dos Encargos Moratórios devidos e não pagos, até a data do referido resgate (“Valor da Oferta de Resgate Antecipado”). Após a pu-
blicação ou o envio, conforme o caso, do Edital de Oferta de Resgate Antecipado, os titulares das Notas Comerciais que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado terão o prazo de 10 Dias Úteis para 
se manifestarem formalmente perante a Sociedade, com cópia para o Agente Fiduciário. Caso o resgate antecipado das Notas Comerciais seja efetivado nos termos previstos acima, ele deverá ocorrer em uma 
única data para todas as Notas Comerciais dos titulares das Notas Comerciais que aderirem à Oferta de Resgate Antecipado, na data prevista no Edital de Oferta de Resgate Antecipado. A Sociedade deverá, 
com antecedência mínima de 3 Dias Úteis da data do resgate antecipado, comunicar ao Custodiante, ao Banco Mandatário, à B3 e ao Agente Fiduciário a data do resgate antecipado. O pagamento das Notas 
Comerciais a serem resgatadas antecipadamente, por meio da Oferta de Resgate Antecipado, será realizado pela Sociedade (i) por meio dos procedimentos adotados pela B3, quando as Notas Comerciais 
estiverem depositadas eletronicamente na B3; ou (ii) mediante depósito em contas correntes indicadas pelos titulares das Notas Comerciais, a ser realizado pelo Custodiante no caso das Notas Comerciais que 
não estejam depositadas eletronicamente conforme o item (i) acima. (r) Oferta de Resgate Antecipado Obrigatória: A Sociedade deverá realizar oferta de resgate antecipado da totalidade das Notas Comerciais, 
com o consequente cancelamento das Notas Comerciais resgatadas, na ocorrência de qualquer dos eventos previstos nas Cártulas (“Oferta de Resgate Obrigatório”), devendo a Oferta de Resgate Obrigatório 
proposta pela Sociedade ser dirigida a todos os titulares das Notas Comerciais, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os titulares das Notas Comerciais para aceitar o resgate antecipado 
das Notas Comerciais de que forem titulares. A Sociedade realizará a Oferta de Resgate Obrigatório por meio de publicação de comunicação dirigida aos titulares das Notas Comerciais, a ser amplamente divul-
gada nos termos a serem previstos nas Cártulas, ou por meio de comunicado individual a ser encaminhado pela Sociedade a cada um dos titulares das Notas Comerciais, com cópia para o Agente Fiduciário, a 
B3, o Banco Mandatário e o Custodiante (“Edital de Oferta de Resgate Obrigatório”), que deverá descrever os termos e condições da Oferta de Resgate Obrigatório, incluindo: (i) data efetiva para o resgate obje-
to da Oferta de Resgate Obrigatório, que coincidirá com o pagamento do Valor da Oferta de Resgate Obrigatório (conforme definido abaixo), sendo certo que tal pagamento deverá ocorrer em até 15 Dias Úteis; 
(ii) a menção a que o Valor da Oferta de Resgate Obrigatório será calculado conforme abaixo; (iii) o valor do Prêmio a ser oferecido pela Sociedade, incidente sobre o volume a ser resgatado extraordinariamente 
acrescido da respectiva Remuneração, conforme especificado acima; (iv) a forma e o prazo limite de manifestação à Sociedade dos titulares das Notas Comerciais que optarem pela adesão à Oferta de Resgate 
Obrigatório, observado o disposto abaixo; e (v) as demais informações necessárias para a tomada de decisão pelos titulares das Notas Comerciais e para a operacionalização da Oferta de Resgate Obrigatório. 
Por ocasião da Oferta de Resgate Obrigatório, os titulares das Notas Comerciais farão jus ao pagamento do respectivo Valor Nominal Unitário acrescido: (i) da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde 
a Data de Emissão até a data do resgate objeto da Oferta de Resgate Obrigatório; (ii) de Prêmio incidente sobre o volume a ser resgatado extraordinariamente acrescido da respectiva Remuneração, conforme 
especificado acima; e, conforme aplicável, (iii) dos Encargos Moratórios devidos e não pagos, até a data do referido resgate (“Valor da Oferta de Resgate Obrigatório”). Após a publicação ou o envio, conforme o 
caso, do Edital de Oferta de Resgate Obrigatório, os titulares das Notas Comerciais que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Obrigatório terão o prazo de 10 Dias Úteis para se manifestarem formalmente 
perante a Sociedade, com cópia para o Agente Fiduciário. Caso o resgate antecipado das Notas Comerciais seja efetivado nos termos previstos acima, ele deverá ocorrer em uma única data para todas as Notas 
Comerciais dos titulares das Notas Comerciais que aderirem à Oferta de Resgate Obrigatório, na data prevista no Edital de Oferta de Resgate Obrigatório. A Sociedade deverá, com antecedência mínima de 3 
(três) Dias Úteis da data do resgate antecipado, comunicar ao Custodiante, ao Banco Mandatário, à B3 e ao Agente Fiduciário a data do resgate antecipado. O pagamento das Notas Comerciais a serem resga-
tadas antecipadamente, por meio da Oferta de Resgate Obrigatório, será realizado pela Sociedade (i) por meio dos procedimentos adotados pela B3, quando as Notas Comerciais estiverem depositadas eletro-
nicamente na B3; ou (ii) mediante depósito em contas correntes indicadas pelos titulares das Notas Comerciais, a ser realizado pelo Custodiante no caso das Notas Comerciais que não estejam depositadas 
eletronicamente conforme o item (i) acima. (s) Vencimento Antecipado: As Notas Comerciais estarão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado usuais de mercado, as quais serão definidas nas respectivas 
Cártulas. Em caso de vencimento antecipado das Notas Comerciais, a Sociedade deverá efetuar o pagamento do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais acrescido: (i) da Remuneração, calculada pro rata 
temporis desde a Data de Emissão até a data do seu efetivo pagamento; (ii) de eventuais Encargos Moratórios; e (iii) de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Sociedade nos termos das Notas 
Comerciais. (t) Garantias: De forma a garantir o fiel, integral e pontual cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas pela Sociedade nas Notas Comerciais e no 
âmbito da Emissão, incluindo os Valores Nominais Unitários, a Remuneração, os Encargos Moratórios (conforme definido abaixo) e eventuais despesas e custos incorridos (incluindo, mas não se limitando, a 
remuneração do Agente Fiduciário, bem como das penas convencionais, indenizações, reembolsos, tributos e similares que o titular das Notas Comerciais incorra ou venha a incorrer para a cobrança de seu 
crédito (“Obrigações Garantidas”), as Notas Comerciais contarão com as seguintes garantias: (i) Aval de Antônio Carlos de Gissi Junior, CPF nº 075.389.628-16, r (“Avalista 1”); Luciano De Gissi, CPF nº 
093.739.518-82, (“Avalista 2”); Raquel Lopes Blanco de Gissi, CPF nº 084.036.598-57, (“Avalista 3”); e Renato Bassan Peixoto, CPF nº 136.797.898-07, (“Avalista 4” e, em conjunto com os Avalistas 1, 2 e 3, 
“Avalistas”), que responderão, de maneira irrevogável e irretratável, como devedores solidários e principais pagadores, pelo cumprimento de todas as Obrigações Garantidas assumidas pela Sociedade, nos 
prazos aplicáveis à Sociedade a serem previstos nas Cártulas, até sua plena liquidação; e (ii) Cessão fiduciária (a) da totalidade dos direitos creditórios, principais e acessórios, presentes e futuros, de titularidade 
da Sociedade, decorrentes de venda de produtos pela Sociedade a terceiros, pagos via boletos de cobrança preparados pela Sociedade e emitidos por instituição financeira a ser contratada para prestar serviços 
de banco custodiante (“Banco Custodiante”), em formato eletrônico para cobrança (“Duplicatas”), conforme identificados no Instrumento de Garantia (“Recebíveis”), incluindo todos e quaisquer direitos, privilégios, 
preferências, prerrogativas e ações relacionados aos Recebíveis, bem como toda e qualquer receita, multa de mora, penalidade e/ou indenização devidas à Sociedade com relação aos Recebíveis; (b) direitos 
creditórios da Sociedade sobre todos os valores a serem a qualquer tempo depositados e mantidos em conta bancária mantida pela Sociedade junto ao Banco Custodiante, conforme identificada no Instrumen-
to de Garantia (“Conta Vinculada”), destinada a receber a totalidade dos Recebíveis e depósito adicional de recursos (“Adicional de Cash Collateral”), em valor mensal equivalente a, no mínimo, 100% do saldo 
devedor das Notas Comerciais (“Valor Mínimo da Garantia”), independentemente de onde se encontrarem, inclusive enquanto em trânsito ou em processo de compensação bancária; (c) direitos creditórios da 
Sociedade sobre os valores depositados e mantidos em conta bancária mantida pela Sociedade junto ao Banco Custodiante, conforme identificada no Instrumento de Garantia (“Conta Reserva”), destinada a 
receber recursos (cash collateral) no valor mínimo de R$2.000.000,00, independentemente de onde se encontrarem, inclusive enquanto em trânsito ou em processo de compensação bancária; e (d) direitos de 
crédito em relação aos Investimentos Permitidos, a serem definidos no Instrumento de Garantia, realizados com os valores depositados ou que venham a ser depositados na Conta Vinculada e/ou na Conta 
Reserva, assim como todo produto dos resgates realizados no presente e no futuro (“Cessão Fiduciária”), nos termos do Instrumento de Garantia e do respectivo Contrato de Custódia de Recursos Financeiros 
a ser celebrado entre a Sociedade, o Agente Fiduciário e o Banco Custodiante para fins de abertura da Conta Vinculada e da Conta Reserva, bem como definição das regras para movimentação de tais contas 
(“Contrato de Custódia”). Caso, em uma data de verificação, se verifique que o índice calculado, conforme valor retido na Conta Vinculada no período de verificação a ser definido no Instrumento de Garantia, foi 
menor do que o Valor Mínimo da Garantia, ainda que decorrente de eventual pagamento de encargos, despesas, taxas ou tributos que venham a incidir sobre a conta, constituir-se-á um evento de reforço de 
garantia. Em tal hipótese, a Sociedade deverá apresentar reforço à Cessão Fiduciária (“Reforço de Garantia”), seja por meio de Duplicatas adicionais, seja por meio de depósito de Adicional de Cash Collateral, 
em valor suficiente para fins da recomposição do Valor Mínimo da Garantia. Para evitar dúvidas, não será necessária nova deliberação em reunião de sócios da Sociedade, ficando desde já aprovados pelos 
sócios da Sociedade, tanto o Reforço de Garantia quanto a celebração de aditamentos ao Instrumento de Garantia, seja para refletir o Reforço de Garantia ou atualizar a descrição das Duplicatas e Recebíveis 
objeto da Cessão Fiduciária, desde que realizados nos termos a serem previstos no Instrumento de Garantia. (u) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamen-
to de qualquer quantia devida aos titulares das Notas Comerciais, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, os débitos em atraso, serão acrescidos de: (i) juros de mora de 
1% ao mês, calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória de 2% sobre o valor 
devido e não pago (em conjunto, “Encargos Moratórios”). (v) Agente Fiduciário: A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, CNPJ/ME nº 17.343.682/0003-08, será contratada como 
agente fiduciário dos titulares das Notas Comerciais. (w) Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação relativa às Notas Comerciais previs-
ta nas Cártulas, inclusive pelos titulares das Notas Comerciais, até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se o seu vencimento coincidir com dia que não seja um Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo de 
juros ou de qualquer outro encargo moratório aos valores a serem pagos. Entende-se por “Dia(s) Útil(eis)” qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional. (x) Demais Características 
das Notas Comerciais: Todas as demais condições e regras específicas relacionadas à emissão das Notas Comerciais serão tratadas detalhadamente nas Cártulas. (II) Autorizar a outorga da Cessão Fiduciá-
ria pela Sociedade em favor dos titulares das Notas Comerciais, representados pelo Agente Fiduciário, mediante a celebração do Instrumento de Garantia e do Contrato de Custódia; e (III) Autorizar a Diretoria da 
Sociedade, bem como quaisquer de seus representantes legais, observado o disposto no contrato social da Sociedade, a praticar todo e qualquer ato, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos necessários 
à realização da Emissão e da Oferta Restrita, à outorga da Cessão Fiduciária e à implementação das deliberações tomadas nesta reunião, incluindo, sem limitação: (a) Contratar o Coordenador Líder para de-
sempenhar a função de instituição intermediária líder da Oferta Restrita, mediante assinatura do respectivo mandato com os termos e condições de tal contratação, bem como do Contrato de Colocação; (b) 
Contratar os prestadores de serviços para a Emissão, tais como os sistemas de distribuição e negociação das Notas Comerciais nos mercados primário e secundário, o Banco Mandatário, o Custodiante, o 
Banco Custodiante, o Agente Fiduciário, os assessores legais, entre outros, fixando-lhes os respectivos honorários; (c) Negociar e definir todos os termos e condições específicos da Emissão, da Oferta Restrita 
e da Cessão Fiduciária, em especial as cláusulas e condições de vencimento antecipado; (d) Celebrar todos os documentos necessários à formalização da Emissão, da Oferta Restrita e da Cessão Fiduciária, 
incluindo, mas não se limitando a, as Cártulas, o Instrumento de Garantia, o Contrato de Custódia, o Contrato de Colocação, os contratos de prestação de serviços para fins de contratação de todos os prestado-
res de serviços necessários no âmbito da Emissão, bem como quaisquer aditamentos aos referidos documentos e procurações a serem outorgadas no âmbito da Emissão; e (e) Praticar todos os atos necessá-
rios à efetivação da Emissão, da Oferta Restrita e da Cessão Fiduciária, ficando ratificados todos os atos já praticados pela Diretoria e demais representantes legais da Sociedade nos termos das deliberações 
tomadas nesta reunião. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata no livro próprio, que foi lida, conferida, achada conforme e assinada por todos os sócios presentes. Mesa: Renato 
Bassan Peixoto - Presidente; e Luciano de Gissi – Secretário. Sócios Presentes: Antônio Carlos de Gissi Junior, Luciano de Gissi, Raquel Lopes Blanco de Gissi e Renato Bassan Peixoto. Olímpia-SP, 22/10/19. 
Jucesp nº 408.262/19-9 em 29/10/2019. Gisela Simema Ceschin - Secretária Geral.

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 03 de setembro de 2019, às 08h00, na sede da Infra SP 
Participações e Concessões S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, 222, 
4º andar, Bloco B, sala 01, CEP 04551-065. 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 verifi ca das 
assinaturas constantes e apostas no “Livro de 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. Paulo Yukio Fukuzaki e o 
Sr. Fábio Russo Corrêa, como secretário. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a: (i) renúncia 
do Sr. ARTHUR PIOTTO FILHO, ao cargo de membro efetivo do Conselho Administração da 
Companhia; (ii) eleição de novo membro e novo Presidente do Conselho de Administração da 
Companhia; (iii) extinção do cargo de Diretor Presidente Executivo do Estatuto Social da 
Companhia, com a consequente alteração do Capítulo VI – Diretoria do Estatuto Social da 
Companhia, com a consequente alteração dos artigos 21 ao 27; e (iv) consolidação do 
Estatuto Social da Companhia. 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 
Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. ARTHUR PIOTTO FILHO, ao 
cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de 
renúncia apresentada à Companhia na presente data, agradecendo ao mesmo pelos 
relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; 6.3 Em 
decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição do Sr. LEONARDO COUTO 
VIANNA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 57.691.434-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 156.835.756-72, 
residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida 
Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para o cargo de membro 
efetivo do Conselho de Administração da Companhia. O mandato do membro do Conselho de 
Administração ora eleito se encerrará na data prevista para término do mandato do 
Conselheiro ora substituído, ou seja, até 21/11/2019, devendo o mesmo permanecer em seu 
cargo até a eleição e posse de seu substituto. O membro do Conselho de Administração ora 
eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e 
consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça 
de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e 
de Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia. 6.4. Aprovar, conforme 
atribuição prevista artigo 14 do Estatuto Social, a eleição do Sr. LEONARDO COUTO 
VIANNA para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, 
função anteriormente ocupada pelo Conselheiro Sr. Eduardo de Toledo, desde 07 de janeiro de 
2019. 6.5 Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a 
partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros, os Senhores: (1) 
LEONARDO COUTO VIANNA, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, 
eleito nesta Assembleia; (2) EDUARDO DE TOLEDO, membro efetivo, eleito em 07/01/2019; 
e (3) PAULO YUKIO FUKUZAKI, membro efetivo, eleito em 21/11/2017; todos com mandato 
até 21/11/2019, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de 
seus substitutos. 6.6 Aprovar a extinção do cargo de Diretor Presidente Executivo da 
Companhia, com a consequente alteração do Capítulo VI – Diretoria do Estatuto Social da 
Companhia, tendo sido aprovada nova redação dos artigos 21 ao 27 do Estatuto Social da 
Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: CAPÍTULO VI – DIRETORIA: 
Artigo 21. A Diretoria é o órgão de representação da Companhia, competindo-lhe praticar 
todos os atos de gestão dos negócios sociais, observadas as deliberações da Assembleia Geral 
e do Conselho de Administração. Artigo 22. A Diretoria é composta por 2 (dois) Diretores de 
reconhecida competência profi ssional, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, 
com mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, devendo os mesmos permanecer em 
seus cargos até a posse dos novos membros. Artigo 23. Dentre os Diretores eleitos, um será 
designado Diretor Presidente e o outro não terá designação específi ca. Parágrafo 1º. Nos 
seus impedimentos ou ausências, cada Diretor será substituído pelo outro, o qual exercerá, 
cumulativamente, os dois cargos. Parágrafo 2º. Em caso de vacância do cargo de Diretor, 
assumirá interinamente outro Diretor, até a primeira reunião do Conselho de Administração, 
que designará o novo Diretor. Parágrafo 3º. O Diretor que substituir outro Diretor na forma 
do presente artigo não fará jus a qualquer remuneração adicional. Artigo 24. Compete aos 
Diretores cumprir e fazer cumprir este estatuto, as deliberações do Conselho de Administração 

INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A. 
CNPJ Nº. 29.209.677/0001-16 - NIRE Nº. 35300511034 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2019
e da Assembleia Geral, e a prática, dentro das suas atribuições, de todos os atos necessários ao 
funcionamento regular da Companhia. Parágrafo 1º. Compete ao Diretor Presidente: (a) 
convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (b) orientar e coordenar a atuação dos demais 
Diretores; (c) dirigir as atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia e suas 
controladas; (d) manter os membros do Conselho de Administração informados sobre as 
atividades e o andamento das operações da Companhia; e (e) exercer outras atribuições que 
lhe forem cometidas pelo Conselho de Administração. Parágrafo 2º. Compete ao outro 
Diretor assistir e auxiliar o Diretor Presidente na administração dos negócios da Companhia e, 
sob a orientação e coordenação do Diretor Presidente, exercer as funções que lhes tenham sido 
atribuídas pelo Conselho de Administração. Artigo 25. A Diretoria, como órgão colegiado, 
exercerá as seguintes atribuições: (a) elaborar o orçamento, a forma de sua execução e os 
planos gerais da Companhia, submetendo-os à aprovação da Assembleia Geral; (b) estabelecer 
políticas específi cas e diretrizes decorrentes da orientação geral dos negócios fi xada pela 
Assembleia Geral; (c) apresentar à Assembleia Geral as propostas de empresas controladas 
relativas às diretrizes gerais de organização, de desenvolvimento de mercado, do plano de 
investimentos e do orçamento; (d) apresentar, sempre que solicitada pelos acionistas da 
Companhia, a evolução geral dos negócios da Companhia; (e) propor à Assembleia Geral a 
alienação dos bens do ativo permanente da Companhia; e (f) deliberar sobre outros assuntos 
que julgue de competência coletiva da Diretoria, ou a ela atribuídos pela Assembleia Geral. 
Artigo 26. A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente, com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias. Parágrafo Único. O quórum de instalação das reuniões 
de Diretoria é a maioria dos membros em exercício, e as deliberações serão tomadas pelo voto 
favorável da maioria dos Diretores presentes à reunião. Artigo 27. Ressalvados os casos 
previstos nos parágrafos deste Artigo, a Companhia será representada e somente será 
considerada validamente obrigada por ato ou assinatura: (a) de dois Diretores; ou (b) de um 
Diretor em conjunto com um procurador; ou (c) de dois procuradores com poderes específi cos. 
Parágrafo 1º. Os atos para os quais o presente estatuto exija autorização prévia do Conselho 
de Administração somente serão válidos uma vez preenchido esse requisito. Parágrafo 2º. A 
Companhia poderá ser representada por apenas um Diretor ou um procurador com poderes 
específi cos na prática dos seguintes atos: (a) recebimento de quitação de valores devidos pela 
Companhia; (b) assinatura de correspondência que não crie obrigações para a Companhia; (c) 
representação da Companhia em assembleias e reuniões de sócios de sociedades da qual 
participe; (d) representação da Companhia em juízo, exceto para a prática de atos que 
importem renúncia a direitos; e (e) prática de atos de simples rotina administrativa, inclusive 
perante repartições públicas, sociedades de economia mista, juntas comerciais, Justiça do 
Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores, e outras da mesma natureza. Parágrafo 
3º. O Conselho de Administração poderá autorizar a prática de atos específi cos que 
vinculem a Companhia pela assinatura de apenas um Diretor ou um procurador 
regularmente constituído, ou, ainda, estabelecer competência e alçada para a prática de 
atos por um único representante. Parágrafo 4º. As procurações serão sempre outorgadas 
ou revogadas por dois Diretores, sendo que estabelecerão os poderes do procurador e, 
excetuando-se as procurações outorgadas para fi ns judiciais, não terão prazo superior a 1 
(um) ano. Parágrafo 5º. O limite de prazo disposto no parágrafo 4º supra não se aplica às 
procurações outorgadas pela Companhia, necessárias à consecução de contratos de 
fi nanciamento a serem fi rmados eventualmente junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e à Caixa Econômica Federal – CEF. Nesse 
caso, as procurações que vierem a ser outorgadas deverão permanecer vigentes até o total 
cumprimento das obrigações previstas em tais fi nanciamentos. 6.7. Permanecer inalterados 
os demais dispositivos estatutários não alterados na presente assembleia. 6.8. Consolidar o 
Estatuto Social da Companhia, de acordo com as alterações aprovadas nesta assembleia, 
conforme constante do ANEXO I a presente ata, tendo em vista uma via levada a registro 
perante a Junta Comercial competente, sendo dispensada a publicação integral. 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, 03 de setembro de 2019. Assinaturas: Paulo Yukio Fukuzaki, Presidente da Mesa 
e Fábio Russo Corrêa, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., representada pelo Sr. Leonardo 
Couto Vianna; (2) CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e 
Serviços, representada pelo Sr. Paulo Yukio Fukuzaki. Certifi co que a presente é cópia fi el 
do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 01, às folhas 02 
a 17. Paulo Yukio Fukuzaki - Presidente da Mesa, Fábio Russo Corrêa - Secretário. JUCESP nº 
567.568/19-2 em 30.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 05 de setembro de 2019, às 08h00, na sede da Mobilidade 
Participações e Concessões S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 
222, Bloco B, 4º andar, sala 3, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: 
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 verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Livro de Registro de 
Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA fo-
ram 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. Paulo Yukio Fukuzaki e o Sr. Luis Augusto Valença de Oliveira, como secretário. 5. OR-
DEM DO DIA: Deliberar sobre a: (i) renúncia do Senhor ARTHUR PIOTTO FILHO como 
membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (ii) eleição de novo mem-
bro e novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) extinção do car-
go de Diretor Presidente Executivo do Estatuto Social da Companhia, com a consequente 
alteração do Capítulo VI – Diretoria do Estatuto Social da Companhia, com a consequente 
alteração dos artigos 21 ao 27; e (iv) consolidação do Estatuto Social da Companhia. 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. Tomar conhecimento do pedido de re-
núncia formulada pelo Senhor ARTHUR PIOTTO FILHO ao cargo de membro efetivo do 
Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à 
Companhia na presente data, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados 
à Companhia enquanto exerceu referida função. 6.3. Em decorrência do deliberado no item 
6.2. acima, aprovar a eleição do Senhor LEONARDO COUTO VIANNA, brasileiro, casado 
sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 
RG nº. 57.691.434-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 156.835.756-72, residente e do-
miciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profi ssional na Avenida Chedid 
Jafet, nº. 222, Bloco B, 5° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para o cargo de membro efeti-
vo do Conselho de Administração da Companhia. O mandato do membro do Conselho de 
Administração ora eleito se encerrará na data prevista para término do mandato do Conse-
lheiro ora substituído, ou seja, até 21/11/2019, devendo o mesmo permanecer em seu car-
go até a eleição e posse de seu substituto. O membro do Conselho de Administração ora 
eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e conse-
quentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de 
exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e 
de Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia.  6.4. Aprovar, conforme 
atribuição prevista artigo 14 do Estatuto Social, a eleição do Sr. LEONARDO COUTO 
VIANNA para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração da Compa-
nhia, função anteriormente ocupada pelo Conselheiro Sr. Eduardo de Toledo, desde 07 de 
janeiro de 2019. 6.5  Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da 
Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Sr. 
LEONARDO COUTO VIANNA,  membro efetivo e Presidente do Conselho de Administra-
ção, eleito na presente data; (2) Sr. EDUARDO DE TOLEDO, membro efetivo, eleito na As-
sembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de janeiro de 2019, às 10h00; e (3) Sr. PAU-
LO YUKIO FUKUZAKI, membro efetivo, eleito na Assembleia Geral de Constituição, reali-
zada em 21 de novembro de 2017, às 11h00; todos com mandato até 21/11/2019, deven-
do os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. 6.6  
Aprovar a extinção do cargo de Diretor Presidente Executivo da Companhia, com a conse-
quente alteração do Capítulo VI – Diretoria do Estatuto Social, tendo sido aprovada nova 
redação dos artigos 21 a 27 do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a 
seguinte redação: “CAPÍTULO VI – DIRETORIA - Artigo 21. A Diretoria é o órgão de re-
presentação da Companhia, competindo-lhe praticar todos os atos de gestão dos negócios 
sociais, observadas as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração. 
Artigo 22. A Diretoria é composta por 02 (dois) Diretores de reconhecida competência pro-
fi ssional, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato de 02 (dois) 
anos, permitida a reeleição, devendo os mesmos permanecer em seus cargos até a posse 
dos novos membros. Artigo 23. Dentre os Diretores eleitos, um será designado Diretor Pre-
sidente e o outro não terá designação específi ca. Parágrafo 1º. Nos seus impedimentos ou 
ausências, cada Diretor será substituído pelo outro, o qual exercerá, cumulativamente, os 
dois cargos. Parágrafo 2º. Em caso de vacância de cargo de Diretor, assumirá interinamen-
te outro Diretor, até a primeira reunião do Conselho de Administração, que designará o 
novo Diretor.  Parágrafo 3º. O Diretor que substituir outro Diretor na forma do presente ar-
tigo não fará jus a qualquer remuneração adicional. Artigo 24. Compete aos Diretores 
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cumprir e fazer cumprir este estatuto, as deliberações do Conselho de Administração e da 
Assembleia Geral, e a prática, dentro das suas atribuições, de todos os atos necessários ao 
funcionamento regular da Companhia. Parágrafo 1º. Compete ao Diretor Presidente: (a) 
convocar e presidir as reuniões da Diretoria;  (b) orientar e coordenar a atuação dos demais 
Diretores;  (c) dirigir as atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia e 
suas controladas;  (d) manter os membros do Conselho de Administração informados sobre 
as atividades e o andamento das operações da Companhia; e (e) exercer outras atribuições 
que lhe forem cometidas pelo Conselho de Administração. Parágrafo 2º. Compete ao ou-
tro Diretor assistir e auxiliar o Diretor Presidente na administração dos negócios da Compa-
nhia e, sob a orientação e coordenação do Diretor Presidente, exercer as funções que lhes 
tenham sido atribuídas pelo Conselho de Administração.  Artigo 25.  A Diretoria, como ór-
gão colegiado, exercerá as seguintes atribuições: (a) elaborar o orçamento, a forma de sua 
execução e os planos gerais da Companhia, submetendo-os à aprovação da Assembleia Ge-
ral; (b) estabelecer políticas específi cas e diretrizes decorrentes da orientação geral dos ne-
gócios fi xada pela Assembleia Geral; (c) apresentar à Assembleia Geral as propostas de em-
presas controladas relativas às diretrizes gerais de organização, de desenvolvimento de 
mercado, do plano de investimentos e do orçamento; (d) apresentar, sempre que solicitada 
pelos Acionistas da Companhia, a evolução geral dos negócios da Companhia;  (e) propor 
à Assembleia Geral a alienação dos bens do ativo permanente da Companhia; e (f) delibe-
rar sobre outros assuntos que julgue de competência coletiva da Diretoria, ou a ela atribuí-
dos pela Assembleia Geral. Artigo 26. A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo 
Diretor Presidente, com antecedência mínima de 10 (dez) dias. Parágrafo Único. O quórum 
de instalação das reuniões de Diretoria será a maioria dos membros em exercício, e as de-
liberações serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores presentes à reunião. 
Artigo 27. Ressalvados os casos previstos nos parágrafos deste Artigo, a Companhia será 
representada e somente será considerada validamente obrigada por ato ou assinatura: (a) 
de dois Diretores; ou (b) de um Diretor em conjunto com um procurador; ou (c) de dois pro-
curadores com poderes específi cos. Parágrafo 1º. Os atos para os quais o presente estatu-
to exija autorização prévia do Conselho de Administração somente serão válidos uma vez 
preenchido esse requisito. Parágrafo 2º. A Companhia poderá ser representada por ape-
nas um Diretor ou um procurador com poderes específi cos na prática dos seguintes atos: 
(a) recebimento de quitação de valores devidos pela Companhia; (b) assinatura de corres-
pondência que não crie obrigações para a Companhia; (c) representação da Companhia em 
assembleias e reuniões de sócios de sociedades da qual participe; (d) representação da 
Companhia em juízo, exceto para a prática de atos que importem renúncia a direitos; e (e) 
prática de atos de simples rotina administrativa, inclusive perante repartições públicas, so-
ciedades de economia mista, juntas comerciais, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus ban-
cos arrecadadores, e outras da mesma natureza. Parágrafo 3º. O Conselho de Administra-
ção poderá autorizar a prática de atos específi cos que vinculem a Companhia pela assina-
tura de apenas um Diretor ou um procurador regularmente constituído, ou, ainda, estabe-
lecer competência e alçada para a prática de atos por um único representante. Parágrafo 
4º. As procurações serão sempre outorgadas ou revogadas por dois Diretores, sendo que 
estabelecerão os poderes do procurador e, excetuando-se as procurações outorgadas para 
fi ns judiciais, não terão prazo superior a 1 (um) ano. Parágrafo 5º. O limite de prazo dispos-
to no parágrafo 4º supra não se aplica às procurações outorgadas pela Companhia, neces-
sárias à consecução de contratos de fi nanciamento a serem fi rmados eventualmente junto 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e à Caixa Econômica 
Federal – CEF. Nesse caso, as procurações que vierem a ser outorgadas deverão permanecer 
vigentes até o total cumprimento das obrigações previstas em tais fi nanciamentos.” 
6.7. Permanecer inalterados os demais dispositivos estatutários não alterados na presente 
assembleia. 6.8. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de acordo com as alterações 
aprovadas nesta assembleia, conforme constante do Anexo I a presente ata, tendo em vis-
ta uma via levada a registro perante a Junta Comercial competente, sendo dispensada a pu-
blicação integral. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a as-
sembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por to-
dos os presentes. São Paulo/SP, 05 de setembro de 2019. Assinaturas: Paulo Yukio Fuku-
zaki, Presidente da Mesa e, Luis Augusto Valença de Oliveira, Secretário. Acionistas: (1) 
COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES, representada pelo Sr. Paulo Yu-
kio Fukuzaki; (2) CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS, representada pelo Sr. Paulo Yukio Fukuzaki. Certifi co que a presente é cópia fi el 
do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 01, às folhas 82 
a 95. Paulo Yukio Fukuzaki - Presidente da Mesa, Luis Augusto Valença de Oliveira - Secre-
tário.  JUCESP nº 565.642/19-4 em 25.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1010211-84.2014.8.26.0003. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro
Regional do Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a).
Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a ANGELA APARECIDA DA SILVA, CPF
111.633.208-62, que lhe foi proposta uma ação de
Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária, por
parte de Banco Itaucard S/A, relativa ao veículo marca
Ford, modelo KA Flex, cor preta, ano/modelo 2009/
2009, placa EJI 3631, chassi 9BFZK53A89B134300,
apreendido em 18.11.2015, haja vist a o
inadimplemento da cédula de crédito bancário nº
30410-23627706. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para, no prazo de 05 dias, pagar a
integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo
de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o
decurso do prazo de 20 dias deste edital. 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 08 de abril de 2019.        05 e 06.11

B Sete Participações S.A. C.N.P.J. n.º 65.992.836/0001-65 - N.I.R.E. 35300131380
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02/08/2019

Data, Hora e Local: 02/08/2019, às 10hs, na sede da sociedade, localizada na Cidade de Osasco/SP, na Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 
n.º 81. Presença: acionistas representando a totalidade do capital social. Convocação: dispensada a convocação prévia pela imprensa, face 
ao que faculta o §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Composição da Mesa: Presidente: Marcelo Marinho de Andrade Zanotto; Secretário: 
Ricardo Kyrillos. Deliberações - Eleição de Administradores: Os acionistas presentes tomaram a seguinte deliberação por unanimidade e sem 
ressalvas: Em virtude do desligamento do conselheiro e diretor Sr. Jose Vicente Coelho Duprat Avellar e seu suplente Sr. Nicolau Elias Khoury, 
por unanimidade, pelos titulares de ações ordinárias classe “I”, com mandato até a data em que for realizada a Assembleia Geral Ordinária 
de 2020, foram eleitos, como membro efetivo do Conselho de Administração o Sr. Ronaldo Eduardo Rodrigues Pombo, brasileiro, solteiro, 
economista, portador RG nº 248712242 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 134.367.687-82, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo/SP, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477, 14º andar, CEP 04538-133 e, como Diretora sem designação 
específica a Sra. Dora Szwarc Hamaoui, brasileira, casada, engenheira civil, portadora RG nº 20.975.504-0 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 
152.905.988-71, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo/SP, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477, 14º 
andar, CEP 04538-133. Cessão e transferência de ações preferenciais - Neste ato, com a ciência e anuência da unanimidade dos acionistas, 
para fins e direitos do artigo 8º, §8º, dos Estatutos Sociais, o acionista Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Shoppings transfere para 
o Sr. Ronaldo Eduardo Rodrigues Pombo, eleito membro efetivo do Conselho de Administração, 01 ação preferencial de sua propriedade. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a assembleia pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata no Livro próprio, 
a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos assinada. Assinaturas: Mesa: Marcelo Marinho de Andrade Zanotto 
(Presidente); Ricardo Kyrillos (Secretário); Acionistas presentes: Fundo de Investimento BTG Pactual Shoppings (Thiago Pimentel Dias Lopes); 
Halo"S Participações Ltda. (Antonio Lunardelli Neto e Marcelo Marinho de Andrade Zanotto); São Felipe Comercial S.A. (Ricardo Kyrillos) Jucesp 
nº 564.466/19-0 em 24/10/2019 – Gisela Simiema Ceschin – Secretaria Geral. Certidão: Confere com o original lavrado em livro próprio. 
Osasco, 02/08/2019. Mesa: Marcelo Marinho de Andrade Zanotto - Presidente; Ricardo Kyrillos - Secretário.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

9º SUBDISTRITO VILA MARIANA
OFICIAL - BEL JOÃO BAPTISTA MARTELLETTO

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

THIAGO VERISSIMO DE MENEZES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/05/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ESPEDITO RAIMUNDO DE MENEZES E DE IZILDA
VERISSIMO DE MENEZES. ISABELA RIBEIRO DE ARRUDA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
EDUCADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/10/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JONIVAL ELEUTERIO DE ARRUDA E DE ANA
MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO.

MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA LOUVISON, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO GESTORA
AMBIENTAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/01/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ENIO JOSÉ DE OLIVEIRA LOUVISON E DE ROSALINA
MAR TINS LOUVISON. MARIA RITA CAMARINI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO REVISORA
DE TEXTOS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/04/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ EDUARDO CAMARINI E DE MARIA LUIZA GRECHI
CAMARINI.

TIMOTHY  TAYLOR MCNAUGHT, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ECONOMISTA, NASCIDO
EM WASHINGTON, EUA NO DIA (08/03/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM ESTADOS UNIDOS
DA AMÉRICA, FILHO DE JOSEPH TAYLOR MCNAUGHT E DE MARYBETH ANN MCDONALD. KARINA
BABA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ECONOMISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(05/02/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MASSAGI
BABA E DE MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BABA.

ROGÉRIO SIMÕES,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OFICIAL DE PROMOTORIA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/04/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE RENE SIMÕES E DE NEUSA SANCHES SIMÕES. RITA DE CÁSSIA ROCHA
DAS NEVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (08/04/1969), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JORGE JOÃO DAS NEVES E DE ZENITA OLIVEIRA ROCHA DAS NEVES.

VINÍCIUS CARVALHO MACEDO DE ANDRADE, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO
EMPRESÁRIO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/09/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO CESAR MACEDO FERREIRA DE ANDRADE
E DE LILIAN MARIA DE CARVALHO. ANDRÉA CURY FARHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ARQUITETA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JORGE HALIM FARHA E DE MARLY CURY FARHA.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, designado pelo Sistema
Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70  e CFG 10/
77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os
imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e
acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação.  As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11)-97334-6595 - E-
mail: sp@afdsp.com.br.

DATA: 05/11/2019; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP - AG. ESTADOS UNIDOS,
COD. 2887

Contrato: 8.0252.0029.783-9 - SED: 30720/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PIRATINI
DEVEDOR(ES): IDINALDO VIEIRA DE MORAIS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR,
CHAPEIRO, RG 15.278.543-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.400.268-03 e
MARLI DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, DO LAR, RG 35.555.327-2-
SSP/SP, inscrit a no CPF/MF sob o nº 675.770.759-49. Imóvel sito à: ESTRADA DAS
LAGRIMAS, Nº 1234, NA VILA SACOMÃ, 18º SUBDISTRITO IPIRANGA SÃO PAULO/
SP. Descrição: Uma casa e seu respectivo terremo medindo 5,00m de frente para a
referida Estrada, por 24,00m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos
fundos a largura da frente, confrontando do lado direito de quem da rua olha o terreno
com Nelson Matias, do lado esquerdo com terreno de Rosário Valero Escuriada, e nos
fundos com Miguel Segabinazzi e sua mulher, distando 54,00m da esquina da Rua
Souza Coutinho. Lance Mínimo Previsto: R$ 258.322,89.

São Paulo, 15/10/2019.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial

15 - 25/10 - 05/11/2019
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Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0066800-40.2019.8.26.0100) - Processo principal: 
0106932-86.2012.8.26.0100. A Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, Juíza de Direito da 28ª Vara Cível - Foro 
Central Cível. Faz Saber a Maria do Carmo Andreatta, CPF 358.391.049-49 e João Ricardo Andreatta 

de Senhoras Hospital Sírio Libanês, foi julgada procedente, condenando os réus ao pagamento de  
R$ 842.325,76 (set/2019), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e 
demais cominações. Estando os executados em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 

multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido 
o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que os executados, independente 
de penhora ou nova intimação, ofereçam suas impugnações (art. 525 do C.P.C.). Será o presente edital, 
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

29º SUBDISTRITO SANTO AMARO
OFICIAL - MARCO ANTONIO CORREA MONTEIRO

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

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

RENATO FISCHER RAFAEL, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM LONDRINA, PR NO DIA (21/10/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE PEDRO MORENO RAFAEL E DE SUELY ELIZANETE
FISCHER RAFAEL. CAMILA NATÁLIA FERREIRA DA CUNHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM BELO HORIZONTE, MG NO DIA (18/12/1984),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO CARLOS
DA CUNHA E DE MARIA BERENICE FERREIRA.

ALTEMÍ DE SOUZA CAVALCANTE JÚNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR
DE EMPRESAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/07/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALTEMÍ DE SOUZA CAVALCANTE E DE MARIA DE
LOURDES OLIVEIRA SANTOS. SAMARA DE BEM ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ENGENHEIRA, NASCIDA EM PORTO ALEGRE, RS NO DIA (18/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE EVANGELISTA MARTINS ALVES E DE ROSA
MARIA DE BEM NUNES ALVES.

MICHAEL ROMEIRO FORTES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA TELECOM,
NASCIDO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (06/11/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE DAIR DOMINGOS FORTES E DE ROSELI MARIA
ROMEIRO FORTES. JÉSSYKA ALINNE FERNANDES ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
EXECUTIVA COMERCIAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/06/1992), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ ALVES SOBRINHO E DE
ALZENIR CANUTO FERNANDES ALVES.

OSVALDO DE JESUS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO REPOSITOR, NASCIDO
EM VITÓRIA DA CONQUISTA, BA NO DIA (10/06/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS E DE ANGÉLICA MARIA DE
JESUS SANTOS. GRACIETE TORRES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DIARISTA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/12/1972), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ FRANCISCO DA SILVA E DE ALAIDE TORRES DA
SILVA.

PAULO MOISÉS RADUAN ALEXANDRINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PESQUISADOR,
NASCIDO EM CAMPINAS, SP NO DIA (12/12/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO MOISÉS ALEXANDRINO E DE ROSEMARY RADUAN
ALEXANDRINO. NINA WOOLLEY WAGNER, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PUBLICITÁRIA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/03/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANDREAS WAGNER E DE MARIA CRISTINA WOOLLEY
WAGNER.

GABRIEL DOS SANTOS SAKAMOTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
EXPEDIÇÃO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/03/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDIVALDO JOSÉ DOS SANTOS SAKAMOTO E DE MELISSA
NUNES REIS. MARIA LUIZA SANTOS CESAR, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/09/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO ALFREDO CESAR E DE SUELI CORREA DOS
SANTOS.

EMERSON DA SILVA LUIZ, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR DE
MONITORAMENTO, NASCIDO EM RODON, PR NO DIA (25/08/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE OSMAR LUIZ E DE IRACI MARIA DA SILVA LUIZ.
ALESSANDRA DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO SALGADEIRA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/11/1976), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE DAMIÃO DO NASCIMENTO E DE MARLENE LUIZ DO NASCIMENTO.

CLEITON SOUZA GOES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR TECNICO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (22/05/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE CLODOALDO FERREIRA DE GOES E DE MARIA DAS GRAÇAS SOUZA GOES.
TATIANA GUIMARÃES TOZO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MANICURE, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (29/06/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO SELÇO TOZO E DE CICERA GOMES
GUIMARÃES TOZO.

JOSÉ EVANIR GOMES DE LUCENA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BALCONISTA, NASCIDO
EM SANTA TEREZINHA, PB NO DIA (08/01/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE EULAMPIO DIAS DE LUCENA E DE MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA.
MARIA ROSILDA DE SANTANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COZINHEIRA, NASCIDA EM
PANELAS, PE NO DIA (19/04/1975), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JOÃO FLORENCIO DE SANTANA E DE MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO.

ADALBERTO MIGUEL DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR DE MARKETING,
NASCIDO EM JANAÚBA, MG NO DIA (21/11/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO JANAÚBA, MG,
FILHO DE AVELINO MIGUEL NETO E DE VENERANDA FRANCISCA DA SILVA. ALAIZ CRISTINA DE
JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO SECRETÁRIA PAROQUIAL, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (26/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE VALDEZ DE JESUS E DE ENEDINA MARIA DE JESUS.

ROBERTO MOLINO TANGANELLI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/06/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE EVERALDO TANGANELLI JUNIOR E DE LILIANA MOLINO TANGANELLI.
ROBERTA CORRÊA SAMPAIO LOPES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDA
EM GUARULHOS, SP NO DIA (08/10/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ROBERTO TADEU SAMPAIO LOPES E DE ROSEMARY RODRIGUES CORRÊA
LOPES.

MATHEUS FERNANDO DO ESPÍRITO SANTO DA  SILVA, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO
CONSULTOR DE RELACIONAMENTO, NASCIDO EM PASSO FUNDO, RS NO DIA (21/08/1992),
RESIDENTE E DOMICILIADO OSASCO, SP, FILHO DE SEBERINO FERNANDES DA SILVA E DE
ROSEMARA APARECIDA DO ESPÍRITO SANTO SILVA. MARIA KAROLLINE DOS SANTOS RAMOS,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, NASCIDA EM XIQUE-XIQUE,
BA NO DIA (10/10/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE JURANDIR OLIVEIRA RAMOS E DE ROSÂNGELA DOS SANTOS RAMOS.

ANDRÉ GONZAGA RUFINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/07/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOÃO RUFINO E DE SALETE TOMAZ GONZAGA. KATIANE GONÇALVES DE
OLIVEIRA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (26/09/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE CLIDENOR FRANCISCO DA SILVA E DE ROSELI GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA.

LEONARDO SOUZA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO, NASCIDO EM ITAPETINGA, BA NO DIA (07/03/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS E DE ROMALIA
SILVA SOUZA SANT OS. NATHALIA APARECIDA OLIVEIRA ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO , NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/04/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA
DIADEMA, SP, FILHA DE FRANCISCO UBIRATAN ALVES E DE ALEXANDRA OLIVEIRA ROCHA.

DANIEL JOSEPH ANDERSON, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS, NASCIDO EM PETRÓPOLIS, RJ NO DIA (29/08/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE DAVID THOMAS ANDERSON E DE ENI BARRETO
ANDERSON. RENATA ALVARENGA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DESIGNER DE INTERIOR,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/10/1973), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JEANETE ALVARENGA.

GILBERTO APARECIDO DA SILVA TOMÉ, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO ENCARREGADO
DE LIMPEZA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/11/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS ROBERTO APARECIDO TOMÉ E DE
ROSALIA ARAUJO SILVA. MICHELE GOMES DE MELO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO
LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/01/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCOS ANTONIO SERAFIM DE MELO E DE ROSANGELA
OLIVEIRA GOMES.

JAIR PAVANELLO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (29/11/1957), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE HERMINIO PAVANELLO E DE HELENA DOMINGUES PAVANELLO. ALEXSANDRA DA
SILVA VIEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BABÁ, NASCIDA EM TIMBAÚBA, PE NO DIA
(05/06/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE SEVERINO VIEIRA DA SILVA E DE SEVERINA DA SILVA VIEIRA.

ROMÁRIO SILVA DA LUZ SAMPAIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM PLANALTO, BA NO DIA (30/10/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE GILBERTO COSTA SAMPAIO E DE AVELINA SILVA DA LUZ SAMPAIO. GÉSSICA
LORENA DOS SANT OS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BABÁ, NASCIDA EM RIO PARDO DE
MINAS, MG NO DIA (11/12/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE VENILTON LORENA E DE MARIA DOS SANTOS LORENA.

CARLOS JOSÉ MENDES DA SILVA JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GAME DESIGNER,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/10/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS JOSÉ MENDES DA SILVA E DE JOSSANE KENIA
DA SILVA. CAROLINE CALDEIRA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/06/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE VITORINO ALVES DE OLIVEIRA E DE CLAUDENISCE
SOUSA CALDEIRA DE OLIVEIRA.

WILLIAM DOS SANTOS SILVA COSTA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AUTONOMO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/01/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MAURICIO RIBEIRO COSTA E DE MARIA DOS SANTOS
SILVA. PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA,
NASCIDA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (29/11/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA
DIADEMA, SP, FILHA DE DEOCLECIO MIGUEL DE OLIVEIRA E DE IRENILDE PEREIRA BARROS.

BRUNO BARBOSA PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESENVOLVEDOR, NASCIDO
EM PORTO ALEGRE, RS NO DIA (05/05/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE VOLNEI JOSÉ GONÇALVES PEREIRA E DE TANIA MARIA BARBOSA
PEREIRA. SARAH CAMPOS MARTINS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA,
NASCIDA EM JOINVILLE, SC NO DIA (02/04/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA JOINVILLE, SC,
FILHA DE IVO NICODEMUS MARTINS E DE TÂNIA REGINA DE CAMPOS MARTINS.

ANTONIO MARCIANO DOS SANTOS FILHO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CHAPEIRO,
NASCIDO EM UBAITABA, BA NO DIA (16/07/1957), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO MARCIANO DOS SANTOS E DE MATILDES
DOS SANTOS. MARIA FRANCISCA DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS, NASCIDA EM ITAJUTIBA - INHAPIM, MG NO DIA (13/06/1960), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOAQUIM JOSÉ DE DEUS E DE EVA
MARIA JOSÉ DOS SANTOS.

EXPEDITO EVANGELISTA DE ARAÚJO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO GARÇOM,
NASCIDO EM DISTRITO DE TABOLEIRO ALEGRE, MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CE NO DIA (28/04/1968),
RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO
VASCONCELOS ARAÚJO E DE MARIA JOSÉ DE ARAÚJO. MARIA ADELIA DO NASCIMENTO, ESTADO
CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM ACARAÚ, CE NO DIA (04/12/1982),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MIGUEL LIBANO DO
NASCIMENTO E DE ADALGISA DIAS AMORIM NASCIMENTO.

GESSÉ SOUZA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM SAÚDE,
BA NO DIA (26/02/1965), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE AURINO SOUZA SILVA E DE NOÊMIA ANA ALVES. CLEIDE FERREIRA GUIMARÃES,  ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SENHORA DO BONFIM, BA NO DIA (23/12/
1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ELIAS ALVES
GUIMARÃES E DE MARINALVA FERREIRA GUIMARÃES.

CRISTIANO DE ALMEIDA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESTOQUISTA, NASCIDO
EM GENTIO DO OURO, BA NO DIA (22/03/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIZ CARLOS CARDOSO DOS SANTOS E DE MARIA HELENA ALVES DE
ALMEIDA. VALDENIA DE JESUS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE
CAIXA, NASCIDA EM NOVA ITARANA, BA NO DIA (27/11/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALDIR DIAS DOS SANTOS E DE ROSELI MARIA DE JESUS.

JOSÉ DA HORA OLIVEIRA SOUSA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM IBICARAÍ, BA NO DIA (05/05/1954), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE HILDA OLIVEIRA SOUSA. MARIA DE FÁTIMA GOMES DA ANUNCIAÇÃO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM PINDOBAÇU, BA NO DIA (14/07/1969),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ AGOSTINHO
DA ANUNCIAÇÃO E DE MARINALVA GOMES CARDOZO.

EVERSON OLIVEIRA CAVALCANTE, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/01/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ OLIVEIRA CAVALCANTE E DE DOLORES MARTINELI MOYA. ANA PAULA
ARAGÃO DE JESUS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM BRASÍLIA,
DF NO DIA (05/08/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE PEDRO LOPES DE JESUS E DE MARIA DE FÁTIMA VIEIRA ARAGÃO DE JESUS.

BRUNO GUSMÃO CABRAL, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/12/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ANTONIO DE JESUS CABRAL E DE MARIA HELENA GUSMÃO CABRAL. AURELIA RIVAROLA
MONTEIRO, ESTADO CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (06/12/1974), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ANDRÉ RIVAROLA E DE ELISABETE DA SILVA RIVAROLA.

EGER GAERTNER BOEHM, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM CURITIBA, PR NO DIA (11/09/1967), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE HERBERT EGON WALTER GUENTHER BOEHM E DE ELIETE GAER TNER
BOEHM. SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AUDITORA FISCAL,
NASCIDA EM JACAREÍ, SP NO DIA (23/03/1968), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO SERGIO DE BARROS ACCIOLY E DE MARIA APPARECIDA DE
QUEIROZ ACCIOLY.

EDINILSON BERNARDI CARVALHO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CONSULTOR DE
RH, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/01/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE CARVALHO FILHO E DE EDINÉE TEREZA BERNARDI
CARVALHO. PATRÍCIA FERRERO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO FISIOTERAPEUTA,
NASCIDA EM RIO CLARO, SP NO DIA (06/01/1969), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE TEDY SPADARI E DE FERNANDA APARECIDA SAMPAIO SPADARI.

EDMILSON LEITE DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO EM
PARANATAMA, PE NO DIA (17/12/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ELIAS CEZARIO DOS SANTOS E DE EROTILDES LEITE DA SILVA. SIMONE
DOS SANTOS REIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA EM DIADEMA,
SP NO DIA (15/09/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE ANTONIO DOS SANTOS REIS E DE MARIA DA GLORIA SANTOS REIS.

THOMAS IGOR GONÇALVES MENDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ATENDENTE,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/10/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO JOSE MENDES E DE MARIA REGINA
GONÇALVES MENDES. PALOMA REGINA MENDES DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO OPERADORA DE LOJA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/11/1996), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ VALDIONOR DO
NASCIMENTO E DE MARIA SILENE MENDES.

RAFAEL DE JESUS AMPARO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GARÇOM, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (27/02/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSELENE DE JESUS AMPARO. NATALIA VITORIA DA SILVA SOARES, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/12/1998), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CRISTIANO SOARES E DE JANE
FERREIRA DA SILVA.

MURILO BENICIO DA SILVA OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE,
NASCIDO EM SÃO FÉLIX DO CORIBE, BA NO DIA (23/09/2001), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE BENÍCIO PEREIRA DE OLIVEIRA E DE NILZA DA SILVA
OLIVEIRA. JENNIFER PIRES DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COMERCIANTE,
NASCIDA EM SP NO DIA (06/04/2001), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE RAIMUNDO AMANCIO DE LIMA E DE EDILENE PIRES DE LIMA.

ALANNEY MACÁRIO ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TOPOGRAFO, NASCIDO EM
ITABUNA, BA NO DIA (07/07/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ ALVES DOS SANTOS E DE MARIA DO CARMO MACÁRIO ALVES. GREICE GÓIS
DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (25/01/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ADEMILSON JOSÉ DOS SANTOS E DE MARIA MARGARIDA GÓIS DOS SANTOS.

CLAUDIO DA SILVA ROCHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TORNEIRO MECÂNICO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/04/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO NOVAIS DA ROCHA E DE ZAURINDA DA SILVA ROCHA. NATANILDA
FERREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA
EM INHUMA, PI NO DIA (06/01/1974), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE NATANAEL BIA DA SILVA E DE MARIA DA CRUZ FERREIRA DA SILVA.

MARCIO ROSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO INSPETOR DE SEGURANÇA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (24/09/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE DONATO
SEBASTIÃO ROSA E DE NOEMIA ALVES ROSA. VANESSA  MENDES DA SILVA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM REGISTRO, SP NO DIA (18/02/1985), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE NEUSA MENDES DA SILVA.

FERNANDO MARQUES GOMES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PADEIRO,
NASCIDO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (14/05/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE EDVALSON GOMES DA SILVA E DE CICERA
MARIA MARQUES. ALINNE LAURINDO DA  SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
BALCONISTA, NASCIDA EM CAMPESTRE, AL NO DIA (29/05/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA
DIADEMA, SP, FILHA DE SENIVALDO LAURINDO DA SILVA E DE EDNALVA LAURINDO DA SILVA.

MARCOS VINICIUS DA COSTA REBOUÇAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PORTEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/05/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO MARQUES DOS SANTOS REBOUÇAS E DE
MARIA INOCENTI DA COSTA. TAINARA MARCELINO ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
DO LAR, NASCIDA EM TABOÃO DA SERRA, SP NO DIA (14/01/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANDREIA MARCELINO ALVES.

JOHNNY SILVA DE MOURA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM
DIADEMA, SP NO DIA (05/07/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ RODRIGUES DE MOURA E DE COSMA BELO DA SILVA. CLEIDE SOARES
SANTANA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(25/05/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ
ERIVALDO DE SANTANA E DE ROSELY SOARES DE SANTANA.

EDUARDO DA SILVA PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/03/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ DA SILVA PEREIRA E DE JURACI DA SILVA.
FERNANDA DOS ANJOS SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (30/03/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JOÃO ROBERTO DA SILVA E DE EVA DOS ANJOS FERNANDES DA SILVA.

LEVI ZANGRANDE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (23/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE FELICIO ZANGRANDE E DE EDNA SILVA ZANGRANDE. VANESSA CORDI MIGUEL, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/04/1980),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LAURECI MIGUEL
E DE SILVIA CORDI MIGUEL.

LUIZ FELIPE SANTANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDO
EM FRANCISCO MORATO, SP  NO DIA (25/05/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARIGELICA SANTANA. AMANDA SANTANA SOARES,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PEDAGOGA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/04/
1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ CARLOS
SOARES E DE JANETE SANTANA SOARES.

RODRIGO DA SILVA NOVAES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA,
NASCIDO EM SUZANO, SP NO DIA (08/05/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE CRISTIANO CARDOSO FERREIRA NOVAES E DE SHEILA DA SILVA.
EMILLY PASSOS VILAR JACOBSEN, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/01/2002), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ROGÉRIO VILAR JACOBSEN E DE REJANE PASSOS DA SILVA.

RODRIGO NEVES RODRIGUES FERNANDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO,
NASCIDO EM SANTOS, SP NO DIA (05/03/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS ALBERTO FERNANDES E DE PAULA MARIA NEVES RODRIGUES
FERNANDES. LUANA FORTE DIAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/08/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE MAURICIO FREIRE DIAS E DE SILVIA FORTE DIAS.

EWERTON LUCINDO DA PAIXÃO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTOBOY, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/03/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE CARLOS ALBERTO DA PAIXÃO E DE NICEIA LAURINDO. FRANKCILENE
CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM
PATOS, PB NO DIA (11/07/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE OLIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER E DE MARIA EDILENE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA.

RENISSON SANTOS DE FRANÇA JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO EM
TELECOMUNICAÇÕES, NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (16/03/1994), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE RENISSON SANTOS DE FRANÇA
E DE EVANGELINA RODRIGUES DE FRANÇA. MILENE DE ARAÚJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ANALISTA DE TESOURARIA JUNIOR, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA (02/11/1993),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE IZABEL MARCOS
DE ARAÚJO NETA.

ANTONIO BATISTA DA SILVA SOBRINHO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA,
NASCIDO EM GOVERNADOR VALADARES, MG NO DIA (07/03/1966), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ BATISTA DA SILVA E DE MARIA EGIDIA
BATISTA. ANDREA AP ARECIDA FLORENTINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
RECEPCIONISTA, NASCIDA EM CAMPO LIMPO PAULISTA, SP NO DIA (08/12/1970), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, FILHA DE CARLOS ALBERTO FLORENTINO E DE
THEREZINHA FLORENTINO.

VALDENÔR FLÔRES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AÇOUGUEIRO, NASCIDO EM
CONDEÚBA, BA NO DIA (25/05/1965), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ODILON FLÔRES E DE AURELINA PEREIRA DO NASCIMENTO. RAQUEL DE
PAULA DELGADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO NUTRICIONISTA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (22/02/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE LUIZ TADEU DELGADO E DE MARIA SALIM DELGADO.

ROGERIO DO REI MOTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SUPERVISOR DE ATENDIMENTO,
NASCIDO EM CAMPINA GRANDE, PB NO DIA (07/09/1969), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ADELIA DO REI MOTA. ABIGAIL DE SOUZA OLIVEIRA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE PADARIA, NASCIDA EM JUAZEIRINHO, PB NO
DIA (07/10/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ELIAS JOSÉ DE OLIVEIRA E DE MARIA SALOMÉ DE SOUZA OLIVEIRA.

KAIQUE FERREIRA BATISTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COPEIRO, NASCIDO EM SÃO
ROQUE, SP NO DIA (14/01/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE GILMAR CHAGAS BATISTA E DE ALOISIA FERREIRA DE CARVALHO. NAURIANE
SANTOS SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO GARÇONETE, NASCIDA EM BARREIRINHAS,
MA NO DIA (28/06/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE JOSÉ ADILSON NEVES SILVA E DE DOMINGAS SANTOS SILVA.

JOSÉ GASPAR PASTRO DE FARIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO METROVIÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/08/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ RANGEL DE FARIA E DE SUELY PASTRO DE FARIA. ANDRESSA
KUNZENDORFF AURELIANO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DESIGNER GRÁFICO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/05/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA TABOÃO DA SERRA,
SP, FILHA DE JOSÉ MARIA AURELIANO E DE DALVA KUNZENDORFF AURELIANO.

EDSON MOREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ELETRICISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (22/09/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE GERVASIO MOREIRA DA SILVA E DE MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO.
CAMILA ANGELICA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO PEDAGOGA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/08/1976), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE OSWADIR APARECIDO DE OLIVEIRA E DE SILVIA ANGELICA DE OLIVEIRA.

MARCOS DIAS MOREIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
TABOÃO DA SERRA, SP NO DIA (26/02/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO BATISTA DIAS MOREIRA E DE JOSEFA REGINA MARIA URBANO
MOREIRA. SANDRA ISAURA PEREIRA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/01/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO PEREIRA E DE VALDITE ISAURA DA
SILVA PEREIRA.

RAFAEL NICOLETTI DA FONSECA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/05/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MIGUEL PINTO DA FONSECA E DE MARCIA
NICOLETTI DA FONSECA. DÉBORA PÓPOLILE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA
DE RELACIONAMENTO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/04/1981), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO POPOLILE E DE MARIA
DO AMPARO DENIZ BARBOZA DE SOUZA.

FELIPE TAMBORINO DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SOCORRISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/10/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MÁRIO GERALDO DE LIMA E DE ROSELI TAMBORINO. ANTONIA BARBOSA
DAS FLORES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO LÍDER DE AUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDA
EM ITIUBA, BA NO DIA (13/06/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE GENÁRIO GREGORIO DAS FLORES E DE CLEONICE BARBOSA DA SILVA.

LEONARDO BUENO MUNIN, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE MERCADO,
NASCIDO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, NO DIA 11/02/1989, RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE CLAUDEMIR MUNIN E DE MARLI BUENO MUNIN.
TAINA BLOIS DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COMUNICADORA, NASCIDA
EM SÃO PAULO - SP, NO DIA 13/01/1991, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE TARCISIO BLOIS DE OLIVEIRA JUNIOR E DE MONICA MORAES BLOIS DE
OLIVEIRA.

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. Fabio Zukerman  Leiloeiro Oficial  JUCESP 719. 3ª Vara 
Cível do Foro Regional IV - Lapa/SP. Processo nº 0006403-17.2016.8.26.0004. Executado: LUIZ 
CARLOS DE ALMEIDA. Apartamento contendo a área útil de 54,6800m² em Pirituba/SP  50% do 
valor de avaliação. 1ª Praça começa em 13/12/2019, às 14h45min, e termina em 17/12/2019, às 
14h45min e; 2ª Praça começa em 17/12/2019, às 14h46min e termina em 03/02/2020, às 
14h45min. Apartamento nº 14, localizado no 1º andar do "Edifício Jardim América I", Bloco "B", 
integrante do "CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM AMÉRICA", situado à Rua Rubens de Souza 
Araújo, nº 337, no 31º subdistrito  Pirituba, São Paulo/SP. Fica o executado, LUIZ CARLOS DE 
ALMEIDA, bem como do credor Hipotecário CAIXA ECONOMICA FEDERAL  CEF, e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação 
pessoal, bem como da Penhora realizada no dia 02/03/2017. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
245.345,28  Lance mínimo na 2ª praça: R$ 171.741,69 (Sujeitos à atualização). 

 

INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A.
CNPJ/MF Nº. 29.209.677/0001-16 - NIRE Nº. 35300511034 - COMPANHIA FECHADA

CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 03 de setembro de 2019, recebeu a carta de renúncia do Sr. FÁBIO 
RUSSO CORRÊA, ao cargo de Diretor Presidente Executivo da Companhia, com registro perante a 
JUCESP nº 565.526/19-4 em 25/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A.
CNPJ/MF Nº. 29.209.677/0001-16 - NIRE Nº. 35300511034 - COMPANHIA FECHADA

CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 03 de setembro de 2019, recebeu a carta de renúncia do 
Sr. LEONARDO COUTO VIANNA, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, com 
registro perante a JUCESP nº 564.746/19-8 em 24/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

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

COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA

A Companhia informa que em 05 de setembro de 2019, recebeu a carta de renúncia do Sr. LUIS 
AUGUSTO VALENÇA DE OLIVEIRA, ao cargo de Diretor Presidente Executivo da Companhia, com 
registro perante a JUCESP nº 557.991/19-5 em 24/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SERRAZUL S.A.
CNPJ/MF Nº 03.935.687/0001-45 - NIRE 333.0026604-6-Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os senhores acionistas da Serrazul S.A. (“Companhia”), con vo ca dos  para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser rea-
lizada no dia 22/11/2019, às 10h00, na sede da acionista Construcap CCPS En genharia e Comércio S.A., situada na Avenida 
Dra. Ruth Cardoso (antiga Avenida das Nações Unidas), Edifício Eldorado Business To wer, nº 8501, 32º andar, Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, para de liberar sobre a dissolução, liquidação e extinção da Companhia, tendo em vista sua inati-
vidade, a não realização de seu objeto social e a inexis tên cia de ativo ou passivo a realizar. Rio de Janeiro, 04 de novembro de 
2019. Roberto Ribeiro Capobianco - Presidente do Conselho de Admi nis tração.                                                               (05, 06 e 07)

CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.
CNPJ/MF Nº. 09.387.725/0001-59 - NIRE Nº. 35300352912 - COMPANHIA FECHADA

CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 03 de setembro de 2019, recebeu a carta de renúncia do 
Sr. PAULO YUKIO FUKUZAKI, aos cargos de membro efetivo e de Vice-Presidente do 
Conselho de Administração da Companhia, com registro perante a JUCESP nº 
564.708/19-7 em 24/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 03 de setembro de 2019, às 12h00, na sede da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, nº. 690, 1º andar, sala 11, Condomínio 
Empresarial Business Center Tamboré, Bairro do Tamboré, CEP 06460-040, Barueri/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 verifi ca 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 das acionistas detentoras da totalidade do capital social, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 
124 da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki e o Sr. Fábio Russo Corrêa, como 
secretário. 5. ORDEM DO DIA: (i) Tomar conhecimento da renúncia dos Senhores EDUARDO DE TOLEDO, PAULO 
YUKIO FUKUZAKI e ARTHUR PIOTTO FILHO, como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; 
e (ii) deliberar sobre a eleição de seus respectivos substitutos. 6. DELIBERAÇÕES: As Acionistas detentoras da totalidade 
do capital 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. Tomar conhecimento dos pedidos de renúncia formulados pelos Senhores: 
(i) EDUARDO DE TOLEDO, aos cargos de membro efetivo e de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; 
(ii) PAULO YUKIO FUKUZAKI, aos cargos de membro efetivo e de Vice-Presidente do Conselho de Administração da 
Companhia e (iii) ARTHUR PIOTTO FILHO, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; 
conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia, agradecendo-lhes pelos relevantes serviços prestados à 
Companhia enquanto exerceram referidas funções. 6.3.  Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a 
eleição dos Senhores: (1) FÁBIO RUSSO CORRÊA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16830417 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 014.930.467-64; 
(2) ANA LUIZA BORGES MARTINS, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº. 26374678 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 324.763.828-84; e (3) 
RODRIGO SIQUEIRA ABDALA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 08.100.245-3, inscrito no CPF/MF nº 026.427.617-54��todos residentes e domiciliados na 
Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, 
São Paulo/SP, para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia. O mandato dos membros 
do Conselho de Administração ora eleitos se encerrará na data prevista para término do mandato dos Conselheiros ora 
substituídos, ou seja, até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2020, devendo os mesmos 
permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os membros do Conselho de Administração ora 
eleitos declaram ter conhecimento do artigo 147 da LSA e alterações posteriores, e consequentemente, não estarem 
incursos em quaisquer dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercerem atividades mercantis, conforme Termos 
de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia. As acionistas 
aprovaram, ainda, conforme atribuição prevista no artigo 12 do Estatuto Social, a eleição do Sr. FÁBIO RUSSO CORRÊA, 
para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração, e a Sra. ANA LUIZA BORGES MARTINS, para ocupar 
a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração. 6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de 
Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros, Srs. (1) FÁBIO RUSSO 
CORRÊA, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração; (2) ANA LUIZA BORGES MARTINS, membro 
efetivo e Vice – Presidente do Conselho de Administração; e (3) RODRIGO SIQUEIRA ABDALA, membro efetivo do 
Conselho de Administração; todos eleitos na presente data, com mandato até a data da realização da Assembleia Geral 
Ordinária de 2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, 
continuando vagos os demais cargos de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, 
continuando vagos os demais cargos do referido Conselho de Administração. 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 suas Acionistas. Barueri/SP, 03 de setembro de 2019. Assinaturas: Paulo Yukio Fukuzaki, Presidente da Mesa 
e Fábio Russo Corrêa, Secretário. Acionista: INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A., representada pelo Sr. 
Fábio Russo Corrêa; e (2) ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA., representada pelos Srs. Mário Múcio Eugênio Damha e 
Marco Aurélio Eugênio Damha. Certifi co que a presente é cópia fi el do original, lavrado no livro de Registro de Atas de 
Assembleias Gerais nº. 02 às folhas 94 a 96. ��������	
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JUCESP nº 565.641/19-0 em 25.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE  
ÍRIS SAFETY ÓCULOS DE SEGURANÇA LTDA, PROCESSO Nº 0005461-61.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências 
e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO, na forma da Lei, etc.  

Segurança Ltda, para comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores, a ser realizada na sede da AASP, à Alameda Santos, nº 2159, 
15º andar, São Paulo/SP, fone: 94153-6673, no dia 28 de novembro de 2019, às 11:00hs, em primeira convocação, ocasião em que a Assembleia 
será instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e, caso não haja quórum 

no mesmo local e horário, a qual será instalada com a presença de qualquer número de credores. A Assembleia ora convocada tem como objeto a 
deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: 1. Apreciação, discussão e aprovação do plano alternativo apresentado aditivo, que se 

solicitação à Administradora Judicial, situada na Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, nº 88, conj. 503, Centro, São Paulo/SP, telefone (11) 3101-9015, 
no horário comercial. Os credores poderão obter cópia do Plano de Recuperação Judicial, a ser submetido à deliberação da Assembleia, pelo site 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (www.tjsp.jus.br), dos autos ou no escritório da administradora judicial. A presente Convocação será 

procedida conforme determina a Lei nº 11.101/2005. O Processo de Recuperação Judicial em epígrafe e seus respectivos incidentes tramitam 
por meio eletrônico, e podem ser acessados através do portal www.tjsp.jus.br. E para que produza seus efeitos de direito. Será o presente edital,  

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES

Processo 1026021-37.2016.8.26.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigações - Antonio Renato de Lima E Silva 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026021-37.2016.8.26.0001 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a José Damião Cardoso da Silva CPF 014.055.128-06, que Antonio Renato de Lima e Silva ajuizou ação comum para 
cobrança de R$22.000,00 (ago/2016), referente ao contrato particular de empreitada global mão de obra e materiais, 
devidamente corrigido e atualizado e acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Estando o réu 
em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de julho de 2019.                                                                               [05,06] 
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EJ13 PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ (MF) 13.768.542/0001-50 - NIRE nº 35.225.417.366

Ata de Reunião de Quotistas
Data, Hora e Local - Às 10:00 (dez) horas do dia 25 de outubro de 2019, na sede social, situada na Rua Pedroso, 407 - 4º 
andar - cj. 40, Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01322-010; Quorum - Presentes os sócios representando a totalidade do 
capital social; Composição da Mesa - Enilson Zaninotto, presidente e, Alexandre Simões Zaninotto, secretário - ambos 

Convocação - A necessidade de envio de comunicação prévia é ora suprida pela presença 
dos sócios detentores da totalidade do capital social, nos termos do §2º do artigo 1.072 da Lei nº 10.406, de 2002, e, artigo 124 
da Lei nº 6.404, de 1976; Ordem do Dia - Aprovação da redução do capital da sociedade e determinação de providências para 
atendimento aos preceitos do artigo 1.082 e seguintes do Código Civil; Deliberações - Após a leitura e análise do 4ª alteração 

reduzido neste ato para R$ 3.521.000,00 (Três milhões quinhentos e vinte e um mil reais), portanto, deliberaram os sócios 

participação a que cada sócio tem direito na sociedade. Em seguida, também por decisão unânime dos sócios quotistas, foi 
determinada a implementação de todos os atos para cabal efetivação da redução de capital deliberada, em especial pelo 
cumprimento dos comandos constantes do artigo 1.082 e seguintes do Código Civil, com a devida publicação da presente ata 

Encerramento e Aprovação da Ata - Nada mais tendo a deliberar, foram encerrados os trabalhos da 
presente reunião, dos quais se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos presentes: Enilson Zaninotto, 
brasileiro, viúvo, empresário, portador da cédula de identidade RG número 4.438.755-6SSP/SP, inscrito no CPF (MF) sob 
o número 024.190.258-49, domiciliado à Rua Pedroso, nº 407 - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01322-010; Alexandre 
Simões Zaninotto, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade 
RG número 16.152.288-9-SSP/SP e inscrito no CPF (MF) sob o número 076.058.948-80, domiciliado na av. Ibirapuera, nº 
2771 - Indianópolis - São Paulo - SP - CEP 04029-200; Ricardo Simões Zaninotto, brasileiro, casado sob o regime de sepa-
ração total de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG número 16.152.271-3-SSP/SP e inscrito 
no CPF (MF) sob o número 088.344.648-00, domiciliado na rua Agostinho Gomes, nº 330 - Ipiranga - São Paulo - SP - CEP 
04206-000; Luciana Simões Zaninotto, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, advogada, portadora 
da cédula de identidade RG número 16.152.272-5-SSP/SP e inscrita no CPF (MF) sob o número 164.258.278-66, domiciliado 
na av. Ibirapuera, nº 2771 - Indianópolis - São Paulo - SP - CEP 04029-200. Enilson Zaninotto, Ricardo Simões Zaninotto, 
Alexandre Simões Zaninotto, Luciana Simões Zaninotto.EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO 20 DIAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (0066045-16.2019.8.26.0100) 

PROCESSO PRINCIPAL: 1092022-61.2017.8.26.0100. A Dra. Andrea de Abreu e Braga, Juíza de 
Direito da 10ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Lisanfree Estamparia e Metalúrgica Ltda,  
CNPJ 48.573.257/0001-69, na pessoa de seu representante legal, que a Ação de Procedimento Comum, 
requerida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada procedente, condenando 
a ré ao pagamento de R$ 116.548,59 (set/2019), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários 
advocatícios e demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, 

de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido 
o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independente de 

 
e publicado na forma da lei. São Paulo, 25 de setembro de 2019.                                                 B 05 e 06/11
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PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloei-
ro Ofi cial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento 
CSM 1625/2009. Da comissão da Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel. 
Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas 
as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados 
apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor 
principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU fi cam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Na-
cional, mediante apresentação do extrato de débitos fi scais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação 
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e 
dos respectivos patronos.

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) TERESA LOPRETE SANTIAGO (CPF 227.156.298-85), e s/marido DIRCEU OLIVEIRA SANTIAGO (CPF 301.026.348/15), e demais interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SETENÇA - Despesas 
Condominiais – Proc. 0009645-06.2016.8.26.0126 – Ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FLAMBOYANT (CNPJ 60.377.868/0001-37) O Dr. João Mário Estevam da Silva, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Caraguatatuba/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 
879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de 
leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1º Leilão com início no dia 12/11/2019 às 14:00h, e com término no dia 14/11/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 14/11/2019 
às 14:01h, e com término no dia 04/12/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo 
descrita: Matricula nº 42.246 do CRI de Caraguatatuba/SP: AVALIAÇÃO: R$ 190.323,02 (Cento e noventa mil, trezentos e vinte e três reais e dois centavos), devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em outubro de 2019.
Edital de 1º e 2º Praça de bem(ns) imóvel(is) e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) ALMIR FERREIRA GOMES (CPF 251.078.348-33), e s/mulher ELAINE C. PINTO (CPF 330.474.848-21), expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO FISCAL – Proc. 1001406-85.2016.8.26.0549 – Ajuizada por 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO (CNPJ 45.368.545/0001-93). O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara única Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 
1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, 
levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 12/11/2019 às 14:00h, e com término no dia 14/11/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 14/11/2019 às 14:01h, e com 
término no dia 04/12/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo 
descrita. Matricula nº 10.686 do CRI de Santa Rosa de Viterbo: AVALIAÇÃO: R$ 165.254,45 (Cento e Sessenta e Cinco Mil, Quatrocentos e trinta e um mil, novecentos e setenta e sete reais e seis centavos), devidamente atualizada pela tabela pratica do TJSP, em setembro/2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados CENTRUM, ADMINISTRAÇÃO, EMPREEND E INTERMEDIAÇÕES LTDA, JOÃO BATISTA DE FREITAS (CPF nº 822.600.288-53), CHARLES ZACARIAS MONFRINATO (CPF nº 031.700.038-10), bem como a coproprietária 
MARIA INES DA GRAÇA BORTOLETO (CPF nº 964.352.328-49) expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Processo nº. 0012951-90.2007.8.26.0451, ajuizada pelo exequente NEW TRADE FOMENTO MERCANTIL LTDA (CNPJ nº 001.677.344/0001-00). O Dr. Rogério Sartori Astolphi, 
Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro da comarca de Piracicaba/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 12/11/2019 às 14:00h, e com término no 
dia 14/11/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 14/11/2019 às 14:01h, e com término no dia 04/12/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais 
der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo dele descrita. Matricula nº 60.738 do 1º CRI de Piracicaba/SP: AVALIAÇÃO: R$ 945.979,06 (novecentos e quarenta e 
cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e seis centavos) atualizado pela tabela pratica do TJSP, em setembro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) ODAIR DE CAMPOS MELLO; SEBASTIANA CAMPOS DE MELLO e s/marido ANTONIO DE MELLO (CPF em comum 603.805.788-91); MAURIA CAMPOS DE MELO; MARCIA CAMPOS DE MELLO, e demais 
interessados, expedido nos autos da ação CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. 0049797-43.2011.8.26.0071 – Ajuizada POR ANA LUIZA PAIS FERREIRA DA LUZ, e RAPHAEL PAIS FERREIRA DA LUZ. O Dr. João Th omaz Diaz Parra, Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Bauru/SP, na 
forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.
com.br/goldleiloes / www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1º Leilão com início no dia 12/11/2019 às 14:00h, e com término no dia 14/11/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já 
designado para o 2º Leilão com início no dia 14/11/2019 às 14:01h, e com término no dia 04/12/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 
13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula nº 38.846 do 2º CRI de Bauru/SP: AVALIAÇÃO: 155.637,27 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos), devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, novembro/2018.
Edital de 1ª e 2ª Praça da parte ideal dos bens imóvel e para intimações dos executados LUIZ ADRIANO ORTIZ (CPF nº 190.893.798-00), e s/mulher ALINE BIANCA GONÇALVES ORTIZ expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº. 0012473-
83.2012.8.26.0071, ajuizado pela exequente BANCO BRADESCO S/A (CNPJ nº 60.746.948/0001-12). O Dr. André Luís Bicalho Buchigani, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro da comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo 
Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de 
leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 12/11/2019 às 14:00h, e com término no dia 14/11/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 14/11/2019 
às 14:01h, e com término no dia 04/12/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) 
dos bens abaixo descritos. LOTE 1: Matricula nº 112.675 do 2º CRI de Bauru-SP: AVALIAÇÃO PARTE IDEAL (10%) R$ 79.282,63 (setenta e nove mil, duzentos e oitenta e dois centavos e sessenta e três centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até setembro de 2019. LOTE 2: 
Matricula nº 112.674 do 2º CRI de Bauru-SP: AVALIAÇÃO PARTE IDEAL (10%): R$ 341.130,68 (trezentos e quarenta e um mil, centos e trinta reais e sessenta e oito centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até setembro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) ELIAS JAMIL KHOURI - ESPÓLIO e os inventariantes, SILVIA KHOURI (CPF 077.281.628-02), JAIME ELIAS KHOURI (CPF 051.619.998-61) e s/m SONIA MOUAWAD KHOURI (CPF 212.645.278-61), expedido nos 
autos da ação de Despejo por Falta de Pagamento – Proc. 0120340-23.2007.8.26.0100  – Ajuizada por ABRAÃO CURY JUNIOR. O Dr. Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 
903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.
com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 12/11/2019 às 14:00h, e com término no dia 14/11/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão 
com início no dia 14/11/2019 às 14:01h, e com término no dia 04/12/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 
do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula 135.349 do 14º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP: AVALIAÇÃO: R$ 3.741.688,00 (Três setecentos e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais), que será atualizado até a data do leilão, devidamente atualizada em 
agosto de 2019, conforme tabela do tribunal de justiça de São Paulo. 
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bem imóvel e para intimações dos executados USINA HIDRELÉTRICA ÁGUAS CLARAS LTDA (CNPJ nº 08.270.856/0001-99), RODRIGO BERNARDES BONACIN (CPF nº 380.807.148-60), ARTHUR BERNARDES BONACIN (CPF nº 380.810.028-12) expedido 
nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Processo nº. 1000062-98.2018.8.26.0549, ajuizado pelo exequente DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ nº 10.663.610/0001-29). O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara única Cível do Foro 
da Comarca DE Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 12/11/2019 às 14:00h, e com término no dia 14/11/2019 às 14:00h, 
entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 14/11/2019 às 14:01h, e com término no dia 04/12/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance 
inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 3.944 do CRI de Sta. Rosa de Viterbo-SP: AVALIAÇÃO: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em julho/2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados ROWA PLASTICOS LTDA (CNPJ nº 000.452.467/0001-72), WANILDO JOSE NOBRE FRANCO (CPF nº 848.009.178-91), DENYSE APARECIDA NOBRE FRANCO MANTO (CPF nº 071.161.768-28), bem como coproprietária 
MIRIAN HELENA NOBRE FRANCO (CPF nº 027.860.508-71), e da ora usufrutuária  ZELI POLANZAN (CPF nº 850.183.768-72), e do credor hipotecário BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S.A (CNPJ nº 60.898.712/0001-81), expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA-
JUDICIAL, Processo nº. 0008245-96.1998.8.26.0510, ajuizado por BANCO BRADESCO S.A (CNPJ nº 60.746.948/0001-12). A Dra. Cyntia Andraus Carretta, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da comarca de Rio Claro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do 
CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.
br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 12/11/2019 às 14:00h, e com término no dia 14/11/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com 
início no dia 14/11/2019 às 14:01h, e com término no dia 04/12/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do 
Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 38.580 do 2º CRI de Rio Claro – SP: AVALIAÇÃO: R$ 314.418,88 (trezentos e quatorze mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e oito reais) devidamente atualizado pela tabela pratica TJSP, em setembro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados AUTOMASTER AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ n º 04.851.011/0001-36), DANIEL CORREIA BERNARDES (CPF nº 123.663.538-80), ALESSANDRA CRISTINA BINDILATTI CORREIA BERNARDES (CPF nº 
154.779.948-00) expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Processo nº. 0010225-87.2012.8.26.0510, ajuizada pela exequente BANCO BRADESCO S.A (CNPJ nº 60.746.948/0001-12). A Dra. Cyntia Andraus Carretta, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da comarca de Rio Claro/SP, na 
forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 12/11/2019 às 14:00h, e com término no dia 14/11/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou 
superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 14/11/2019 às 14:01h, e com término no dia 04/12/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor 
de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo. LOTE 1: Matriculas nº 1.218 e 1.219 do 2º CRI de Rio Claro – SP: AVALIAÇÃO TOTAL IMÓVEL “A” e “B”: R$ 1.052.600,00 (Um milhão cinquenta e dois mil e seiscentos reais) em Abril/2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bem imóvel e para intimação do executado EDUARDO TEIXEIRA GONÇALVES (CPF nº 847.808.198-49), CÁSSIA MARIA CAMARGO DE MELO GONÇALVES (CPF nº 114.405.526-84) expedido nos autos da Execução Fiscal, Processo nº. 0050317-
85.2010.8.26.0346, ajuizada pelo exequente FAZENDA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS - SP. O Dr. Vandickson Soares Emidio, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da comarca de Martinópolis/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado 
pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de 
leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 12/11/2019 às 14:00h, e com término no dia 14/11/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 14/11/2019 
às 14:01h, e com término no dia 04/12/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da 
matricula abaixo descrita. Matricula nº 1956 Cartório de Registro de Imóveis de Martinópolis/SP. AVALIAÇÃO: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) outubro de 2018.
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bem imóvel e para intimação do executado MÁRIO DE ARAÚJO (CPF nº 172.451.958-11), bem como sua esposa MONICA BARPP DE ARAUJO (CPF nº 316.628.928-37) expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo 
nº. 1002885-53.2018.8.26.0320, ajuizado pelo exequente CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ANTONIO CRUANES FILHO (CPF nº 55.342.695/0001-81). O Dr. Marcelo Ielo Amaro, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro 
nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES 
(www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 12/11/2019 às 14:00h, e com término no dia 14/11/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado 
para o 2º Leilão com início no dia 14/11/2019 às 14:01h, e com término no dia 04/12/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 
13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA nº 22.155 do 2° CRI de Limeira – SP: AVALIAÇÃO: Parte ideal (50%): R$ 1.065.995,00 (um milhão, sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em setembro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados JOSÉ FRANCISCO FOGO PIRAJUI ME (CNPJ nº 00.197.786/0001-89), na pessoa de seu representante legal, bem como na sua pessoa JOSÉ FRANCISCO FOGO (CPF nº 960.456.808-63), e s/mulher na qualidade de coproprietária 
HELENI DE FATIMA TOSI FOGO (CPF nº 338.662.688-23), ANTONIO CICERO FOGO (CPF nº 826.750.318-87), e s/mulher MARIA APARECIDA DA SILVA FOGO (CPF nº 302.046.708-02), coproprietários WISON FOGO (CPF: 249.836.598-20), coproprietária FATIMA APARECIDA FOGO RIO 
(CPF nº 289.074.538-45), e s/marido JOSÉ CARLOS RIO (CPF nº 001.863.248-39), a coproprietária MARIA ELIANE FOGO (CPF nº 067.812.798-07), e s/marido EUSEBIO FRANCISCO GIMENES ROMEIRO (CPF nº 083.419.958-08); e ainda da coproprietária MARLI FOGO (CPF nº 114.328.238-36) 
expedido nos autos da AÇÃO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, ora em fase de Cumprimento de Sentença, Processo nº. 0004552-08.2003.8.26.0453, ajuizada pelo exequente BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ nº 00.000.000/0001-91). O Dr. Antônio Fernando Sanches Batagelo, Juiz de Direito da 2ª 
Vara Cível do Foro da comarca de Pirajuí /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 12/11/2019 às 14:00h, e com término no dia 14/11/2019 às 14:00h, 
entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 14/11/2019 às 14:01h, e com término no dia 04/12/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito 
lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) dos bens abaixo descritos. LOTE 1:  Matricula nº 16.671 do CRI de Pirajuí-SP: AVALIAÇÃO PARTE IDEAL (50%): R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) 
fevereiro/2019. LOTE 2: : Matricula nº 12.454 do CRI de Pirajuí-SP: AVALIAÇÃO PARTE IDEAL (50%): R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) fevereiro/2019.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de parte ideal de bem imóvel e para intimação do executado MARIA CRISTINA SANGALETTI ME; EDUVIRGES MERES ROSSETO LOPES (CPF nº 148.243.778-38); e s/marido na qualidade de coproprietário BENJAMIN LOPES (CPF nº 169.929.706), 
e demais interessados, expedido nos autos do Cumprimento de Sentença, Processo nº. 0008980-11.2014.8.26.0077, ajuizada por RICARDO ANTONIO RAHAL (CPF nº 803.707.728-49). O Dr. Fábio Renato Mazzo Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Birigui/SP, na forma da lei, etc. FAZ 
SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através 
da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 12/11/2019 às 14:00h, e com término no dia 14/11/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, 
fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 14/11/2019 às 14:01h, e com término no dia 04/12/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada 
(Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula 4.363 do CRI de Bilac-SP: AVALIAÇÃO PARTE IDEAL (50%): R$ 120.449,86 (cento e vinte mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos) devidamente atualizado pela tabela 
prática TJSP, em setembro/2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos de bem imóvel e para intimação do executado ROQUE BONACIN (CPF 149.162.748-49), e s/mulher ROMILDA BADAN BONANCIN (RG 10.881.447), e do Avalista RONALDO ANTONIO BONACIN (CPF 034.516.708-28), e ainda do credor hipotecário NOSSA 
CAIXA – NOSSO BANCO (CNPJ 43.073.394/0105-07), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo nº. 1001366-06.2016.8.26.0549, ajuizada pela exequente MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO. O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da 
Vara Única Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 12/11/2019 às 14:00h, e com término no dia 
14/11/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 14/11/2019 às 14:01h, e com término no dia 04/12/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, 
não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 9.857 Cartório de Registro de Imóveis de Santa Rosa de Viterbo/SP. AVALIAÇÃO: R$ 550.000,00 
(quinhentos e cinquenta mil) atualizado conforme fl s. 102, em setembro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bem imóvel e para intimação do executado EVANIR FRANCISCO DE SOUZA (CPF nº 135.965.698-77) e s/mulher VALDIRENE CRISTINA CAMARGO, expedido nos autos da Execução Fiscal, Processo nº. 1001402-14.2017.8.26.0549, ajuizada pela exequente 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO. O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara Única Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, 
Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público 
pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 12/11/2019 às 14:00h, e com término no dia 14/11/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 14/11/2019 às 14:01h, e com término no 
dia 04/12/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. 
Matricula nº 10.592 do CRI de Sta. Rosa de Viterbo: AVALIAÇÃO: R$ 67.134,62 (sessenta e sete mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até setembro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado ESPÓLIO DE VITOR DONIZETI PATROCINIO (CPF 019.839.868-95), na pessoa de sua única herdeira ISAURA DE FÁTIMA PATROCÍNIO (CPF 309.951.398-90) expedido nos autos da Ação de EXECUÇÃO FISCAL - Processo 
nº. 3000953-61.2013.8.26.0549, ajuizada pela exequente MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO. O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara Única Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, 
regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/
goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 12/11/2019 às 14:00h, e com término no dia 14/11/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início 
no dia 14/11/2019 às 14:01h, e com término no dia 04/12/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM 
n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 2216 do CRI de Santa Rosa de Viterbo- SP AVALIAÇÃO: R$ 77.462,02 (setenta e sete mil, quatrocentos e sessenta dois reais e dois centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até setembro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado MARCOS ROBERTO MENDES, e ANTONIO MARCOS MENDES, fi lhos de EDNA MARIA MENDES, bem como do usufrutuário DOMINGOS HERCULES (CPF nº 862.499.918-91) expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO 
FISCAL - Processo nº. 3001025-48.2013.8.26.0549, ajuizada pela exequente MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO. O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara Única Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 
879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.
canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 12/11/2019 às 14:00h, e com término no dia 14/11/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado 
para o 2º Leilão com início no dia 14/11/2019 às 14:01h, e com término no dia 04/12/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único 
do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 0065 do CRI de Sta. Rosa de Viterbo-SP: AVALIAÇÃO: R$ 41.313,61 (quarenta e um mil, trezentos e treze reais e sessenta e um centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em setembro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados SONIA REGINA LIMA, MARCIA DO CARMO DOMINGUES DA LUZ (CPF 159.110.968-03), os coproprietários NEYDE DOMINGUES LIMA, MARCIA DO CARMO DOMINGUES e s/marido LUIS CARLOS DA LUZ, 
ARNALDO DONIZETTI DOS SANTOS, KAREN DONIZETTI SANTOS DE OLIVEIRA, JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA, e demais interessados, expedido nos autos da ação de Alienação Judicial de Bens – Proc. 1011416-23.2014.8.26.0562 – Ajuizada por MARINA DOMINGUES DOS SANTOS (CPF 
336.130.598-51). O Dr. Dario Gayoso Júnior, Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 
250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 12/11/2019 
às 14:00h, e com término no dia 14/11/2019 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 14/11/2019 às 14:01h, e com término no dia 04/12/2019 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem 
será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula 78.474 do 2º CRI de Santos/SP: AVALIAÇÃO: R$ 848.765,94 (oitocentos 
e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até setembro de 2019.

Engie Solar Floresta Geração Centralizada Holding S.A. 
CNPJ/MF nº 26.545.063/0001-17 – NIRE 35.300.497.465

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de outubro de 2019
1. Data, hora e local: realizada em 31/10/2019, às 10 horas, na sede social da Companhia, situada na Avenida Engenheiro 
Luís Carlos Berrini, 716, 2º andar, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença da totalidade 
do capital social. 3. Mesa: Ricardo Barros de Vasconcelos Lima – Presidente; Francisco Henrique de Vasconcelos Parra 
– Secretário. 4. Ordem do Dia: (I) Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia. 5. Deliberações: Tendo a 
assembleia sido devidamente instalada, após exame das matérias constantes da ordem do dia, a acionista, aprova as 
seguintes deliberações: 5.1. Tendo em vista que o capital social da Companhia encontra-se totalmente integralizado e, por 
julgar o capital social excessivo para a realização do objeto social da Companhia, a acionista aprova, com fulcro no artigo 
173 da Lei das S.A., a redução do capital social da Companhia, no montante de R$ 284.590.698,00, com cancelamento das 
ações correspondentes e mediante a restituição do montante à acionista Solairedirect Holding Brasil S.A. 5.2. A acionista 
consigna que o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no presente exercício, não havendo, portanto, parecer a 
ser apresentado quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 173, § 1º da Lei das S.A. 5.3. A acionista registra que, 
em face do disposto acima e nos termos do artigo 174 da Lei das S.A., a eficácia da deliberação de redução do capital 
social fica condicionada ao cumprimento do que segue: (I) publicação da presente ata previamente ao respectivo registro 
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo; (II) decurso do prazo de 60 dias, contados da data da publicação, sem 
que tenha sido apresentada pelos credores quirografários oposição à deliberação aqui prevista ou, em tendo ocorrido 
oposição, mediante prova do pagamento e/ou depósito judicial respectivo; e (III) registro da ata de assembleia geral 
extraordinária deliberando sobre a alteração da Clausula 5ª do Estatuto Social, na qual constará o valor do capital social 
após sua redução. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente 
Ata. São Paulo, 31/10/2019. Assinaturas: Mesa: Ricardo Barros de Vasconcelos Lima – Presidente; Francisco Henrique de 
Vasconcelos Parra – Secretário. Acionista presente: Solairedirect Holding Brasil S.A. por Ricardo Barros de Vasconcelos Lima.

Engie Solar Paracatu Geração Centralizada Holding S.A.
CNPJ/MF nº 26.545.074/0001-05 – NIRE 35.300.497.457

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de outubro de 2019
1. Data, hora e local: 31/10/2019, às 10h00, na sede social da Companhia, situada na Avenida Engenheiro Luís Carlos 
Berrini, 716, 2º andar, Cidade Monções, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social. 3. Mesa: Ricardo Barros de Vasconcelos Lima – Presidente; Francisco Henrique de 
Vasconcelos Parra – Secretário. 4. Ordem do Dia: (I) Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia. 5. Deliberações: 
Tendo a assembleia sido devidamente instalada, após exame das matérias constantes da ordem do dia, a acionista, aprova 
as seguintes deliberações: 5.1. Tendo em vista que o capital social da Companhia encontra-se totalmente integralizado e, por 
julgar o capital social excessivo para a realização do objeto social da Companhia, a acionista aprova, com fulcro no artigo 173 
da Lei das S.A., a redução do capital social da Companhia, no montante de R$ 36.644.417,00, com cancelamento das ações 
correspondentes e mediante a restituição do montante à acionista Solairedirect Holding Brasil S.A. 5.2. A acionista consigna 
que o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no presente exercício, não havendo, portanto, parecer a ser apresentado 
quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 173, § 1º da Lei das S.A. 5.3 A acionista registra que, em face do disposto 
acima e nos termos do artigo 174 da Lei das S.A., a eficácia da deliberação de redução do capital social fica condicionada ao 
cumprimento do que segue: (I) publicação da presente ata previamente ao respectivo registro perante a JUCESP; (II) decurso 
do prazo de 60 dias, contados da data da publicação, sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários oposição 
à deliberação aqui prevista ou, em tendo ocorrido oposição, mediante prova do pagamento e/ou depósito judicial respectivo; 
e (III) registro da ata de AGE deliberando sobre a alteração da Clausula 5ª do Estatuto Social, na qual constará o valor do 
capital social após sua redução. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a 
presente Ata. São Paulo, 31/10/2019. Assinaturas: Mesa: Ricardo Barros de Vasconcelos Lima – Presidente; Francisco Henrique 
de Vasconcelos Parra – Secretário. Acionista presente: Solairedirect Holding Brasil S.A. Ricardo Barros de Vasconcelos Lima.

Aguassanta Participações S.A.
CNPJ nº 07.198.897/0001-59 - NIRE 35.300.320.484

Aviso aos Acionistas
A Aguassanta Participações S.A., (“Companhia”) comunica aos seus acionistas que em 04 de novembro de 2019, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária
(“Assembleia”), a 2ª (segunda) emissão de debêntures (“Debêntures”), conversíveis em ações, em duas séries, da espécie com garantia real, para colocação privada,
conforme dispõe o Artigo 59 da Lei 6.404/76, pela qual foram emitidas (a) 41 (quarenta e uma) Debêntures da primeira série e (b) 41 (quarenta e uma) Debêntures
da segunda série, sendo que o valor total da emissão das Debêntures da primeira série é de R$ 102.500.000,00 (cento e dois milhões e quinhentos mil reais), e o valor 
total da emissão das Debêntures da segunda série é de R$ 41,00 (quarenta e um reais). Nos termos no Artigo 171, parágrafos 3° e 4° da Lei 6.404/76, será assegurado
aos acionistas da Companhia, o direito de preferência para subscrição das Debêntures emitidas, na proporção da quantidade de ações ordinárias de que eram
titulares no dia 04 de novembro de 2019. O direito de preferência deverá ser exercido durante o prazo de 30 (trinta) dias corridos, iniciando-se no dia 05 de novembro
de 2019 e encerrando-se em 05 de dezembro de 2019 (inclusive), por meio da celebração de boletim de subscrição no modelo disponibilizado pela Companhia por
solicitação do acionista que expresse o interesse em participar da emissão de Debêntures, através do endereço eletrônico, ritaamaral@aguassanta.com.br ou no
telefone (19) 2105-4452, com Rita de Cássia do Amaral, horário comercial. São Paulo, 05 de novembro de 2019. Rubens Ometto Silveira Mello - Diretor Presidente.

FGHILARDI PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF 12.252.492/0001-91 - NIRE 35.224.413.731

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Data Hora e Local: 03/10/2019, às 10h, na sede social da Fghilardi Participações Ltda., em SP/SP, na Rua 
Tumiaru, 171, apto. 191, Vila Mariana, CEP: 04008-050 (“Sociedade”). Mesa: Presidente:  Fernando Ghilardi; 
Secretária: Angela Cristina Rodrigues Ghilardi. Convocação, Instalação e Presença: Dispensada a 
convocação, tendo em vista a presença de sócios representando 100% do capital social da Sociedade. 
Reunião instalada em 1ª convocação considerando estar presente a totalidade dos sócios. Ordem do Dia: 
Deliberar a respeito das seguintes matérias: redução do capital social da Sociedade em R$ 1.556.238,00 por 
estar excessivo em relação ao seu objetivo social. Deliberações Tomadas: Após a discussão das matérias, os 
sócios, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram a redução do capital social da 
Sociedade em R$ 1.556.238,00 por este se encontrar excessivo em relação ao seu objeto social, com o 
subsequente cancelamento de 1.556.238 quotas, passando o capital social de R$ 5.771.588,00 para 
R$ 4.215.350,00 dividido em 4.215.350 quotas, no valor de R$ 1,00 cada uma. Referida redução afetará parte 
da participação detida pelos sócios Fernando Ghilardi, Angela Cristina Rodrigues Ghilardi e Thais Rodrigues 
Ghilardi. Em restituição às quotas canceladas (a) os sócios Fernando Ghilardi, Angela Cristina Rodrigues 
Ghilardi receberão, cada qual (a.i) via dação em pagamento, a fração ideal de 50% do imóvel objeto da 
matrícula nº 107.715, registrada no 11º Registro de Imóveis de SP/SP, conferida por tais sócios no capital social 
da Sociedade, sendo atribuído para a totalidade do referido imóvel o valor de R$ 1.345.237,34; e (a.ii) a quantia 
de R$ 0,33 em moeda corrente nacional, e (b) a sócia Thais Rodrigues Ghilardi receberá via dação em 
pagamento, o imóvel objeto da matrícula nº 98.126 do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF, conferido 
por ela no capital social da Sociedade, sendo atribuído para a totalidade do referido imóvel o valor de 
R$ 211.000,00. Por fim, fica autorizada a administração da Sociedade a efetuar todos os atos para a eficácia 
das deliberações ora aprovadas. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a 
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como não houve manifestação dos presentes, foram encerrados os 
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente. Fernando Ghilardi - Presidente; Angela Cristina 
Rodrigues Ghilardi - Secretária; Thais Rodrigues Ghilardi e Guilherme Rodrigues Ghilardi.

1. Data, Hora, Local: Realizada no dia 24/10/2019, às 10:00hrs, na sede da Cargox
Agenciadora de Serviços e Cargas Ltda. (“Sociedade”), na Cidade São Paulo/SP, à Rua
Gomes de Carvalho, n. 1.195, cjs. 11 e 12, Vila Olímpia, CEP 04547-004.  2. Convoca-
ção e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no
artigo 1.072, parágrafo 2º, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada
e em vigor (“Código Civil”), em decorrência da presença das sócias representando a
totalidade do capital social da Sociedade. 3. Composição da Mesa: Os trabalhos foram
presididos por Federico Angel Vega e secretariados por Daniel Couto de Magalhães
Ferraz. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a redução do capital social da Sociedade
no montante de até R$ 50.000.000,00 por considerá-lo excessivo em relação ao objeto
social da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o
cancelamento de quotas representativas do capital social da Sociedade de titularidade
das sócias; e (ii) a autorização aos administradores da Sociedade para a prática de to-
dos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações ora propostas
e aprovadas. 5. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da Ordem
do Dia, os sócios presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer
reservas ou restrições, o quanto segue: (i) Aprovar, na forma do art. 1.082, inciso II,
do Código Civil, a redução do capital social da Sociedade por julgá-lo excessivo à con-
secução de seu objeto social, dos atuais R$ 238.431.993,00 para, até, no mínimo, R$
188.431.993,00, uma redução, portanto, no valor de até R$ 50.000.000,00, mediante
o cancelamento de tantas quotas forem necessárias para fazer frente à redução de
capital social da Sociedade. (ii) Consignar que a deliberação aprovada no item (i) acima

credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos
do Artigo 1.084, parágrafos 1º e 2º, do Código Civil, e desde que (a) não haja oposição
de qualquer credor; ou (b) se houver oposição de credores, a Sociedade comprove o
pagamento do crédito impugnado ou o depósito judicial do respectivo valor. (iii) A título
de restituição do valor corresponde à redução do capital social ora aprovada, serão
entregues aos sócios da Sociedade, bens da Sociedade, sendo um total de 100% das
quotas componentes do capital social da International Transportation Holding Tecnologia
Ltda., sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ/ME sob o n. 22.842.376/0001-86,
sediada na Rua Gomes de Carvalho, n. 1.195, cjs. 11 e 12, Vila Olímpia, na Cidade de
São Paulo/SP (a “International Transportation”), com seus atos constitutivos registrados
na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o NIRE n. 35229294897, de
titularidade da Sociedade, proporcionalmente à participação de cada acionista no capital
social da Companhia. Por meio da Ata de Reunião de Sócios de Homologação e cor-
respondente alteração do Contrato Social da Sociedade, os sócios irão dispor do valor

o número de quotas da International Transportation proporcionalmente entregues aos
sócios da Sociedade. (iv) Autorizar os administradores da Sociedade a praticarem todos
os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos sócios
da Sociedade. 6. Encerramento:  Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qual-
quer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente
ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 24 de outubro de
2019.  Confere com a original lavrada em livro próprio. Assinaturas: Mesa: Federico
Angel Vega - Presidente; Daniel Couto de Magalhães Ferraz - Secretário. Sócios:
Federico Angel Vega; Sontra Holdings, LLC - por Federico Angel Vega.

Cargox Agenciadora de Serviços e 

Cargas Ltda.
Ata De Reunião de Sócios Realizada em 24 de outubro de 2019

CNPJ/MF nº 14.899.142/0001-47  | NIRE 35.226.163.961
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0048792- 
59.2012.8.26.0100 (USUC 717) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o)(s) Adolpho Wolff,réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges,se casa-
dos forem,herdeiros e/ou sucessores,que América Anísia Bonetti Lobo Freire,ajuizou ação de USUCAPIÃO,visando a de-
claração de domínio sobre o imóvel localizado na Travessa Soneto de Florença,nº13 Vila Amália 8ºSubdistrito Santana- 
São Paulo SP,com área de 165,61m²,contribuinte nº305.076.0103-0,alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos,expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que,no prazo de 15(quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital,por extrato,afixado e publicado na forma da lei.[05,06] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1046688-75.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a Alptec do Brasil Ltda CNPJ 02.710.338/0001-62, que Adn Indústria e Comércio Ltda. ajuizou ação de 
execução, para cobrança de R$ 21.791,64 (out/15), referente às duplicatas mercantis M-5337, M-5390, M-5416, M-5431, M-
5445, M-5462, M-5481 e M-5495. 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. S Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de junho de 2019                                            [05,06] 
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Ministro
anuncia criação

de
8 laboratórios
de inteligência

artificial
O ministro da Ciência,

Tecnologia, Inovações e Comu-
nicações, Marcos Pontes, anun-
ciou  na segunda-feira (4) a cria-
ção de oito laboratórios de inteli-
gência artificial no país. Segundo
Pontes, os laboratórios vão
gerenciar, criar e trabalhar em rede.
Quatro deles estarão vinculados
a políticas voltadas à chamada
internet das coisas, que conectará
objetos do cotidiano à internet.

“Gostaria de dar uma boa no-
tícia. Estamos criando oito labo-
ratórios em inteligência artificial.
Desde que chegamos ao gover-
no, esta foi uma das prioridades
para melhorar a capacidade do
país em inteligência artificial”, dis-
se o ministro durante a cerimônia
da abertura da 5ª Semana de Ino-
vação, em Brasília.

De acordo com Pontes, a ideia
é alinhar iniciativas que já exis-
tem em todo o país, no sentido de
gerenciar, criar e trabalhar em rede,
com o objetivo de desenvolver in-
teligência artificial. No entanto, o
ministro não apresentou prazos
para a implementação completa
dos laboratórios.

“Um desses laboratórios vai
trabalhar nas fronteiras do conhe-
cimento em inteligência artificial,
com segurança cibernética, em
conjunto com o Exército Brasilei-
ro. Os outros sete serão de inteli-
gência artificial aplicada. Dentre
esses sete, que convergem para
o planejamento estratégico, qua-
tro estão conectados com o De-
creto [9.854/19] de Internet das
Coisas, que prevê [a instituição
de] quatro câmaras: cidades 4.0,
indústria 4.0, agro 4.0 [rural] e
saúde 4.0”, acrescentou.

Segundo o ministro, os qua-
tro laboratórios estarão direta-
mente ligados às câmaras, cada
um com um dos quatro temas. “E,
dos três restantes, um será liga-
do à inteligência artificial aplica-
da à administração pública”, com-
pletou.

Para justificar a empreitada do
governo, Pontes destacou capa-
cidades humanas que considera
ferramentas fundamentais para a
civilização.

Contatado pela Agência Bra-
sil, o Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comu-
nicações informou que os estu-
dos para implementação de cen-
tros de tecnologia em inteligên-
cia artificial e cyber-segurança
ainda estão em andamento e que
detalhes como localização,
temática, investimentos e parcei-
ros desses centros ainda não es-
tão definidos, mas serão publica-
dos em um edital a ser lançado
em breve. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA

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

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

REGINALDO DE JESUS SILVA E MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ENCARREGADO DE SETOR DE ALIMENTAÇÃO, SOLTEIRO, NASCIDO EM IBIRAPUÃ,
BA, NO DIA 24/11/1975, FILHO DE MANOEL VIANA DA SILVA E DE DALVINA MARIA DE JESUS. ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM RECIFE, PE, NO DIA 10/07/
1977, FILHA DE PEDRO JOSÉ DA SILVA SANTOS E DE MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA SANTOS.

ROBSON DA SILVA E DÉBORA APARECIDA CASSIMIRO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
FISCAL DE ÔNIBUS, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 02/03/1980, FILHO DE JAIME
BERNARDINO DA SILVA E DE MARIA NEVES DE JESUS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUXILIAR DE LIMPEZA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 11/04/1986, FILHA DE JOSÉ
ROBERTO CASSIMIRO E DE MARCIA APARECIDA CAMPOS.

LUÍS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA E LEIDIANE MARIA DOS SANT OS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTÔNOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM JAÚ, SP, NO DIA 30/12/1997, FILHO DE ANTONIO
DE OLIVEIRA E DE AURORA DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, COPEIRA,
DIVORCIADA, NASCIDA EM SURUBIM, PE, NO DIA 17/04/1993, FILHA DE SEVERINO JOSÉ DOS
SANTOS E DE MARIA ARLINDA DA CONCEIÇÃO.

FERNANDO NOGUEIRA SANTOS E JOSIANE MACHADO PINTO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, VENDEDOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM DIADEMA, SP, NO DIA 14/03/1993, FILHO DE
JAIME PEREIRA DOS SANTOS E DE EVA FERREIRA NOGUEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, OPERADORA DE CAIXA, SOLTEIRA, NASCIDA EM CAPÃO BONITO, SP, NO DIA 04/02/
1995, FILHA DE MAURO SERGIO PINTO E DE ELAINE SOUZA MACHADO.

PHELIPE ROSHAN DE PAULA MAHA WASALA E ANDRESSA ALVES DE SOUZA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, APOSENTADO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
11/01/1995, FILHO DE KOTTE RABHUKKANA THANTHRI MUDALIGE DON CHANNA PRASAD
MAHAWASALA E DE VANDA MARIA DE PAULA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ANALISTA
DE ATENDIMENTO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 11/06/1995, FILHA DE MILTON
PROCOPIO DE SOUZA E DE CLEONICE ALVES DE SOUZA.

HOSANÁ FARIAS DOS SANTOS E MÁRCIA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
COZINHEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM CANAVIEIRAS, BA, NO DIA 23/08/1972, FILHO DE GERVANO
SOUZA DOS SANTOS E DE MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA FARIAS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM IGUAPE, SP, NO DIA 19/07/1982, FILHA DE MANUELITO
DA SILVA E DE PERPETUA ALVES DE SOUZA.

RAFAEL VITAL LIMA E ANDRÉIA DE ALMEIDA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, PINTOR,
DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 07/02/1990, FILHO DE ANTONIO JOSE SILVA
LIMA E DE MARIA ELENICE VITAL  LIMA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, , DIVORCIADA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA  13/04/1980, FILHA DE SEVERINO ROMÃO DA SILVA E DE
MARIA JOSÉ DA SILVA.

JOSÉ DA CONCEIÇÃO NETO E MARIA DILZA DOS REIS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
SEGURANÇA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO DOMINGOS, SE, NO DIA 14/11/1976, FILHO DE PORFIRIO
GABRIEL NETO E DE MARIA DA CONCEIÇÃO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DOMESTICA,
DIVORCIADA, NASCIDA EM RIO REAL, BA, NO DIA 18/05/1980, FILHA DE JOSÉ FERNANDO BALBINO
DOS REIS E DE MARIA RAIMUNDA DOS REIS.

MURILO PASTORE MARIANO E FLAVIA AMELIA  ANDRADE GOMES. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, BARBEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 19/06/1985, FILHO DE
SERGIO MURILO MARIANO E DE MARIA APARECIDA PAST ORE MARIANO. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, CONSULTORA ÓPTICA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP,
NO DIA 27/02/1992, FILHA DE AMARILDO VALENTIN GOMES E DE MARIA OSVALDINA SOUSA
ANDRADE.

DIOGENES WLADIMIR DE MOURA LIMA E ANA MARIA LOPES DE AMORIM.  ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMO, DIVORCIADO, NASCIDO EM FEIRA DE SANTANA,
BA, NO DIA 25/12/1958, FILHO DE SOCRATES COÊLHO LIMA E DE MARIA IARA COUTINHO DE
MOURA LIMA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMA, VIÚVA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 26/02/1962, FILHA DE LAERTE LOPES E DE NILZA PEREIRA LOPES.

LUIS FABIANO CURT OLO SANTOS E TATIANE DOS SANTOS FERREIRA.  ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, SOLDADOR, DIVORCIADO, NASCIDO EM PIRACICABA, SP, NO DIA 30/09/1977, FILHO
DE JOSÉ FRANCISCO APARECIDO CURTOLO E DE SONIA APARECIDA PEREIRA CURTOLO. ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DIARISTA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 28/
06/1979, FILHA DE JOAQUIM FERREIRA COSTA E DE CELIA REGINA DOS SANTOS COSTA.

ANDRÉ LUIZ DA CUNHA PINTO E GRAZIELA LOPES MAIA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ELETRICISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 30/05/1982, FILHO DE JOSÉ LUIZ
DA CUNHA PINTO E DE SONIA MARIA JOSÉ TORRES PINTO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
CONSULTORA DE ATENDIMENTO, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 16/11/1984,
FILHA DE JOSÉ GERALDO RODRIGUES MAIA E DE TÂNIA LOPES MAIA.

WASHINGTON SEBASTIÃO DE OLIVEIRA E MARCELA EDUARDA MOREIRA DE CARVALHO. ELE,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AJUDANTE GERAL, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP,
NO DIA 30/06/1990, FILHO DE RAIMUNDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FILHO E DE MARISA GOMES
DE OLIVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, , SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP,
NO DIA 25/09/1998, FILHA DE GILDASIO OLIVEIRA DE CARVALHO E DE LUZINETE MOREIRA DOS
SANTOS.

JONATAS NASCIMENTO DE SANTANA  E PIETRA RIBEIRO MELLO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, OPERADOR DE TELEMARKETING, SOLTEIRO, NASCIDO EM CRUZ DAS ALMAS, BA,
NO DIA 01/03/1990, FILHO DE DELSON FREITAS DE SANTANA E DE MARIA DA CONCEIÇÃO
NASCIMENTO DE SANTANA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTÔNOMA, SOLTEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 19/10/2001, FILHA DE PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA MELLO
E DE MERCEDES DOS SANTOS RIBEIRO.

SEVERINO ALVES DA SILVA E GRACIETE BARBOSA DA SILVA VITURINO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MESTRE DE OBRAS, SOLTEIRO, NASCIDO EM PASSIRA, PE, NO DIA 15/07/1972, FILHO
DE DAVINO ALVES DA SILVA E DE JOSEFA FABRICIO DO NASCIMENTO. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, VIÚVA, NASCIDA EM PASSIRA, PE, NO DIA 27/03/1973, FILHA DE JOSÉ ANTONIO
DA SILVA E DE ANTONIA BARBOSA DA SILVA.

GENIVALDO MATOS DOS SANT OS FILHO E LETÍCIA SILVA AVELAR. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR DE PRODUÇÃO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SALVADOR, BA, NO DIA 10/10/
1996, FILHO DE GENIVALDO MATOS DOS SANTOS E DE MARIA CONCEIÇÃO SAMPAIO. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 07/06/
1999, FILHA DE E DE NABCARLA SILVA DE AVELAR.

FERNANDO SOARES SILVA E ELAINE DE LIMA ASSUMPÇÃO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
LAVADOR DE CARROS, SOLTEIRO, NASCIDO EM DIADEMA, SP, NO DIA 07/03/1988, FILHO DE NIVALDO
CALDEIRA DA SILVA E DE MARILENE VIEIRA SOARES. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
VENDEDORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 08/01/1984, FILHA DE ADÃO LINS
DE ASSUMPÇÃO E DE NATALINA DE LIMA ASSUMPÇÃO.

LUCAS SILVA DE SOUZA E JÉSSICA MAYARA BENTO DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MOTORISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 13/10/1996, FILHO DE
JUVENAL SANTOS DE SOUZA E DE ELIENE DOS SANTOS SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM CANDEIAS, BA, NO DIA 04/05/2000, FILHA DE
IVANILDO BENTO DA SILVA E DE GLEYCE KELLY DA SILVA COSTA.

LUÍS CARLOS SILVA ALMEIDA E VALÉRIA FIGUEIREDO RÊGO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PEDREIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM MACAÚBAS, BA, NO DIA 25/09/1989, FILHO DE
JOSÉ CARLOS SANTOS ALMEIDA E DE NOÉLIA RODRIGUES DA SILVA ALMEIDA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, LAVRADORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM MACAÚBAS, BA, NO DIA 11/
10/1990, FILHA DE VILSON ALVES RÊGO E DE MARIA TEREZA SOUSA FIGUEIREDO RÊGO.

JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA E MARIA DOS SANTOS CARDOSO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MONTADOR, DIVORCIADO, NASCIDO EM IBICUÍ, BA, NO DIA 26/07/1965, FILHO DE
ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA E DE ADALGISA PEREIRA DE JESUS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, CAMAREIRA, SOLTEIRA, NASCIDA EM IRARÁ, BA, NO DIA 12/01/1978, FILHA DE
JUSTINO LUCIANO CARDOSO E DE PORCIDONIA LUCIANO DOS SANTOS.

KAIQUE GERALDO DA SILVA E RUTH MARIA FERREIRA DE LIMA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, COZINHEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 05/01/1999, FILHO DE
JOSÉ GERALDO DA SILVA E DE GENILZA JOSEFA DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 31/07/2000, FILHA DE RAIMUNDO JAILDO
DE LIMA E DE ANA MARIA FERREIRA.

GENILTON BATISTA DE SOUZA E JANAINA TAIS OLIVEIRA BERALDO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
23/02/1980, FILHO DE DOMINGOS BATISTA DE SOUZA E DE FLORISBELA ROSA BATISTA DE SOUZA.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, SUPERVISORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP,
NO DIA 15/05/1992, FILHA DE VALDOMIRO BERALDO E DE ISAIRA DE FATIMA OLIVEIRA.

CANTARELE CARLOS LIRA E ANA CAROLINA SANTOS GUGLIOTTI. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, FUNCIONARIO PUBLICO, SOLTEIRO, NASCIDO EM NOVA IGUAÇU, RJ, NO DIA 18/06/
1990, FILHO DE ANTONIO CARLOS DE LIRA E DE ILZA MARIA DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, CONTADORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM EMBU-GUAÇU, SP, NO DIA 03/01/1988, FILHA
DE ORLANDO GUGLIOTTI E DE ANA MARIA DOS SANTOS GUGLIOTTI.

JAMES FERREIRA ROCHA E CARLA DE PAULA ANDRADE. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUXILIAR DE PRODUÇÃO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 06/02/1975, FILHO DE
JOSÉ HERMENEGILDO DA ROCHA E DE GERALDA FERREIRA DA ROCHA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE PRODUÇÃO, SOLTEIRA, NASCIDA  EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 19/07/1981, FILHA DE JOVINO CARLOS DE ANDRADE E DE MARIA AUXILIADORA PAULA
DE ANDRADE.

JOÃO VITOR SOARES DO NASCIMENTO E MARIA ROSILENE DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, COZINHEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 02/03/1995, FILHO DE
JOEDILSON SOARES DE SOUZA E DE RAILDA NASCIMENTO DE SOUZA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, COZINHEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA EM ALTINHO, PE, NO DIA 24/04/1996, FILHA DE E
DE ROSINEIDE JASMELINA DA SILVA.

FERNANDO TOQUERO T OMÉ E GIOVANA SILVESTRE PINSETTA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MANOBRISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 28/05/1977, FILHO DE
MAURICIO TOMÉ E DE MARIA DE LOURDES TOQUERO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM CATANDUVA, SP, NO DIA 30/10/1980, FILHA DE RICARDO PINSETTA
E DE GISELI APARECIDA SILVESTRE.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0061348-49.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sérgio da Costa Leite,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Mi Young Lee, RG V5392434-0, CPF 227.667.118-13, que por este Juízo
tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado
Objetivo – Supero Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV
do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 56.675,55 (julho/2019), devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos,
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para
que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 11 de outubro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1003218-19.2014.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V – São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR
AUGUSTO FERNANDES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DULCE ANA NUNES DE BARROS, Brasileira,
CPF 062.070.868-99, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária, por parte
do Banco Itaucard S.A., relativa ao veículo marca Fiat, tipo Idea (FL) Attractive, ano/modelo 2012/2013,
placa OMA 2405, chassi 9BD135019D2221872, apreendido em 22/09/2014, haja vista o inadimplemento do
contrato nº 30410-251283651. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, p ara os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 05 dias, pague a
integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital. 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 30 de abril de 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0004158-62.2019.8.26.0704.  A MMa. Juíza
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Monica Lima Pereira,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a AVANIO MATOS TEIXEIRA, RG 12840296, CPF 038.765.318-02, que por
este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Educacional Bricor Ltda.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de R$ 36.806,91 (junho/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 18 de setembro de 2019.                                                                 05 e 06.11

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0047416-91.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). André Augusto Salvador
Bezerra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CARLOS ROBERTO HORNSTEIN, CPF 011.806.108-90, que
por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de
Educação e Comunicação Supero – ec Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos
do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, p ara que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 65.854,47
(junho/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS . Dado e passado nest a cidade de São Paulo, aos 02 de setembro de 2019.        05 e 06.11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005270-36.2015.8.26.0010. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo
Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RAYANE GEYSE PEREIRA SANTOS, CPF
408.738.108-05, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão por parte de Banco Itaucard S.A.,
relativo ao veículo Peugeot, espécie SEDAN completo, placa EFB8021, chassi 9362NKFWX9B042696,
Renavam 00133411281, fabricado em 2008, modelo 2009, cor Cinza, alienado fiduciariamente. Apreendido
o bem, e estando réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por EDITAL, para que em 05 dias, a fluir após
os 20 dias supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a
posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, § 1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04),
podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e
revelia. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de agosto de 2019.    05 e 06.11

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1101085-81.2015.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Martins de
Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Valdinéia Regina Rodrigues Rigo, RG 214545374, CPF
149.826.758-05, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino
Renovado Objetivo – Supero Ltda., objetivando a cobrança de R$ 25.781,02 (dezembro/2014), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2011. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de
pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de agosto de 2019.                                         05 e 06.11

ISEC SECURITIZADORA S.A.
(sucessora por incorporação de Isec Brasil Securitizadora S.A. a partir de 01/09/2017)

CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE 

RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 16ª E 17ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da  16ª e 17ª Séries da 1ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”,  e “Securitizadora” respectivamente), nos termos da 
cláusula 12.1, do Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 16ª e 17ª 
Série (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, 
a realizar-se no dia 22 de novembro de 2019, às 11:00h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo – 
SP, para deliberar sobre: (i) a realização, ou não, de aporte, pelos titulares dos CRI, do montante necessário à 
recomposição do Fundo de Liquidez (conforme defi nido no Termo de Securitização), utilizado para fazer frente às 
despesas da Emissão, conforme deliberação da assembleia geral extraordinária dos titulares dos CRI realizada em 02 de 
setembro de 2019 (“AGCRI 02/09/2019”), tendo em vista que a Securitizadora identifi cou que o Fundo de Liquidez não 
possui recursos sufi cientes para fazer frente a todas as despesas do Patrimônio Separado descritos nos Documentos da 
Operação;   (ii) a aprovação, ou não, (a) dos termos das minutas para formalização de novas garantias complementares, 
conforme deliberação formalizada nos itens “vi” e “ix” da ata da AGCRI 02/09/2019, quais sejam: (a.i) cessão fi duciária 
de direitos creditórios do valor excedente da alienação fi duciária do imóvel matriculado sob o número 82.639 perante o 
Registro de Imóveis da Comarca de Gravataí/RS (“Cessão Fiduciária Direitos Creditórios Remanescentes”); (a.ii) cessão 
dos direitos sobre o imóvel objeto de incorporação imobiliária “Apartamento 11. Torre D e vagas de garagem nº 76 (G2) 
96/97 (G2) e 106 (G2), em construção, perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula nº 36.683, do 1º Ofício de 
Registros de Imóveis da Comarca de Itajaí-SC (“Cessão Fiduciária Direitos Creditórios Imóvel”); e (a.iii) cessão fi duciária 
de recebíveis no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a serem pagos até 31 de dezembro de 2020 para 
amortização do principal dos CRI Seniores (“Cessão Fiduciária Recebíveis”); e (b) do novo fl uxo de pagamento dos CRI, 
e dos custos e alterações necessárias à implementação deste novo fl uxo nos documentos da Emissão; (iii) as medidas 
a serem tomadas, incluindo, mas não se limitando, e conforme deliberado no item “ii” da ata de AGCRI 02/09/2019, a 
declaração, ou não, de vencimento antecipado da CCBI e, por consequência, dos CRI, em razão do descumprimento, pela 
Devedora, nos meses de abril, maio e junho de 2019, de obrigação pecuniária assumida pela Devedora, na assembleia 
geral de titulares realizada em 27/12/2018, nos termos da proposta datada de 21 de dezembro de 2018, na qual a 
Devedora se obrigou ao pagamento mensal de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) nos meses de janeiro a junho de 
2019; (iv) as medidas a serem adotadas incluindo, mas não se limitando, ao vencimento antecipado da CCBI, e por 
consequência dos CRI, em razão do descumprimento, pela Devedora, da obrigação disposta na cláusula 2.4 “(j)” do 
Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações da Capa Incorporadora Imobiliária Porto Alegre II SPE S.A., 
Cessão Fiduciária de Direitos e Outras Avenças, e nas cláusulas 5.1 “(ix)” e 8.1 “(xvii)” da CCBI; (v) alteração do 
quórum de instalação e deliberação nas assembleias realizadas em segunda convocação, conforme disposto na 
cláusula 12.8 do Termo de Securitização;  (vi) a aprovação, ou não, do desdobramento do CRI da Emissão, com 
alteração da quantidade de títulos e do respectivo valor unitário, sem prejuízo do atual saldo devedor, e dos custos e 
alterações necessárias à implementação do desdobramento ora proposto nos documentos da Emissão; e (vii) 
autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e 
quaisquer documentos que se façam necessários para implementar as deliberações acima. A Securitizadora deixa 
registrado, que o quórum de instalação, em primeira convocação, é de Titulares dos CRI que representem pelo menos, 
50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, e o 
quórum de deliberação é de pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI Seniores em Circulação. Os 
titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou 
particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos 
necessários para a verifi cação 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 fi rma ou 
abono bancário do signatário. Para que a verifi cação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma efi caz, 
solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam 
encaminhados à Securitizadora e à Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, (“Agente 
Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br; ou (ii) enviados 
diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência 
em relação à data de realização da assembleia, devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, 
munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por 
e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.  São Paulo, 01 de novembro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1047827-59.2015.8.26.0100 (USUC 571) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Luiz Abad Neto, Lucila Herrero Assumpção Abad, Silvana Abad
Rodrigues, Roberto de Almeida Rodrigues Filho, Luis Guilherme Abad, Rafaela Moura Saboia Abad, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Beatriz Horta de Araujo ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração
de domínio sobre a unidade autônoma consistente no box nº 07, localizado no subsolo, do Edifício Barão de
Antonina, situado na Rua Major Sertório, n° 205, no 7º Subdistrito - Consolação, São Paulo - SP, com área
útil de 33,75 m², com a fração ideal no terreno e coisas comuns de 0,793%, contribuinte nº 007.083.0198-3,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito,
sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J - 04 e 05/11

SANTO ALPHEGE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 12.125.313/0001-55 - NIRE 35.300.439.198
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada, 
em segunda convocação, no dia 06/11/2019, às 7:00 horas, na sede social da Companhia, em Barueri, 
SP, na Rua Francisco de Melo Palheta, 327, sala 04, Bairro Jardim dos Camargos, CEP 06410-120, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em AGO: (a) prestação de contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios 
findos em 31.12.2018; (b) deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado 
em 31.12.2018; Na forma do disposto no artigo 133, caput e §5º da Lei 6.404/76, os documentos 
pertinentes às matérias a serem apreciadas na AGO encontram-se disponíveis aos Srs. Acionistas, 
para consulta, na sede social da Companhia. Os Srs. Acionistas poderão ser representados na Assembleia 
Geral por procuradores constituídos na forma do Artigo 126, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. A presente 
Assembleia Geral Ordinária será instalada com qualquer número de acionistas presentes, uma vez que 
está sendo realizada em segunda convocação, tendo em vista a não verificação, na Assembleia Geral 
Ordinária de 31/10/2019, do quórum de instalação exigido no artigo 125 da Lei das Sociedades por 
Ações para que pudessem ser deliberadas. Barueri, 31/10/2019. A Diretoria.         (01, 02 e 05/11/2019) 

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

Segunda Convocação para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em 11 de Novembro de 2019
A TGD TELEGLOBAL DIGITAL S/A, ante a ausência de quórum para instalação da assembleia geral extraordinária con-
vocada para o dia 31 de outubro de 2019, às 10h00min, no endereço comercial desta empresa, através de sua Diretoria 
Executiva, devidamente representada por seu Presidente, Sr. Eduardo Augusto Roque, CONVOCA pela presente, todos 
os acionistas, para Assembleia Geral Extraordinária que será realizada em 2ª convocação no endereço comercial da Com-
panhia, na Rua Haddock Lobo, 347, 5º andar, conjunto 51, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01414-001, às 10h30 
min, do dia 11 de novembro de 2019, a ser instalada com qualquer quórum, com a seguinte ordem do dia: (a) Alteração de 
sua sede para o endereço comercial sito à Rua Haddock Lobo, 347, 5º andar, conjunto 51, Cerqueira César, São Paulo, 
SP, CEP 01414-001; e (b) outros assuntos de interesse da companhia. O Acionista ou seu representante legal deverá 
comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem sua identidade. São Paulo, 31 de outubro de 2019. 
EDUARDO AUGUSTO ROQUE - Diretor-Presidente.                                                                                                                 (01-02-05)

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. PROCESSO Nº 1091336-35.2018.8.26.0100. A Dra. Andrea de Abreu e Braga, Juíza de 
Direito da 10ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Leandro Paschoalini da Silva CPF 358.493.168-17, que Elaine Cristina Carboni 
Truzzi e José Carlos Cezar Ibanhez Truzzi ajuizaram ação comum, objetivando seja julgada procedente, determinando a rescisão 
do contrato assinado entre as partes, condenando os réus solidariamente ao pagamento de dano material, com a devolução dos 
valores já pagos, no valor de R$ 84.431,49, bem como de multa pelo atraso no importe de 5%, no valor de R$ 3.340,26; além do 
pagamento despendido pelos Autores à título de aluguel, IPTU e condomínio, do imóvel locado, bem como, a locação do FLAT em 
que residem atualmente, até a finalização da obra, no valor de R$ 55.521,10, condenando ainda no pagamento de indenização a 
título de danos morais, na monta de R$ 60.000,00, acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. 
Estando o réu em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, sob pena de 
serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. [05,06] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Nilza Luiza da Silveira 
Prouvot, REQUERIDO POR Paulo de Aguiar Prouvot - PROCESSO Nº1133353-57.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christina Agostini Spadoni, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 23/04/2019, 
foi decretada a INTERDIÇÃO de NILZA LUIZA DA SILVEIRA PROUVOT, CPF 761.593.028-68, declarando-o(a) relativamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). 
Paulo de Aguiar Prouvot. 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 05 de agosto de 2019.                                                                    [05] 
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Solairedirect Holding Brasil S.A. – CNPJ/MF nº 22.800.301/0001-32 – NIRE 35.300.479.432
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de outubro de 2019

1. Data, hora e local: realizada em 31/10/2019, às 10 horas, na sede social da Companhia, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 
1336, 9º andar, conjunto 91, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença da totalidade do capital 
social. 3. Mesa: Ricardo Barros de Vasconcelos Lima – Presidente; Francisco Henrique de Vasconcelos Parra – Secretário. 
4. Ordem do Dia: (I) Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia. 5. Deliberações: Tendo a assembleia 
sido devidamente instalada, após exame das matérias constantes da ordem do dia, as acionistas, aprovam as seguintes 
deliberações: 5.1. Tendo em vista que o capital social da Companhia encontra-se totalmente integralizado e, por julgar o 
capital social excessivo para a realização do objeto social da Companhia, ad acionistas aprovam, com fulcro no artigo 173 
da Lei das S.A., a redução do capital social da Companhia, no montante de R$ 321.235.115,00 com cancelamento das 
ações correspondentes e mediante a restituição do montante às acionistas, de acordo com os respectivos percentuais de 
participação societária. 5.2. As acionistas consignam que o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no presente 
exercício, não havendo, portanto, parecer a ser apresentado quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 173, § 1º 
da Lei das S.A. 5.3. As acionistas registram que, em face do disposto acima e nos termos do artigo 174 da Lei das S.A., 
a eficácia da deliberação de redução do capital social fica condicionada ao cumprimento do que segue: (I) publicação da 
presente ata previamente ao respectivo registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo; (II) decurso do prazo 
de 60 dias, contados da data da publicação, sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários oposição à 
deliberação aqui prevista ou, em tendo ocorrido oposição, mediante prova do pagamento e/ou depósito judicial respectivo; 
e (III) registro da ata de assembleia geral extraordinária deliberando sobre a alteração da Clausula 5ª do Estatuto Social, 
na qual constará o valor do capital social após sua redução. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 31/10/2019. Assinaturas: Mesa: Ricardo Barros de Vasconcelos 
Lima – Presidente; Francisco Henrique de Vasconcelos Parra – Secretário. Acionistas presentes: SolaireDirect Investment 
Management por Ricardo Barros de Vasconcelos Lima, Engie Solar S.A.S por Ricardo Barros de Vasconcelos Lima.

O.I.M. PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ (MF) 19.500.583/0001-48 - NIRE nº 35.228.128.063

Ata de Reunião de Quotistas
Data, Hora e Local - Às 10:00 (dez) horas do dia 25 de outubro de 2019, na sede social, situada na Rua Pedroso, 407 - 4º 
andar - cj. 43, Liberdade - São Paulo/SP - CEP 01322-010; Quorum - Presentes os sócios representando a totalidade do 
capital social; Composição da Mesa - Idevaldo Rubens Mamprin, presidente e, Mário Medeiros Stein Mamprin, secretário 

Convocação - A necessidade de envio de comunicação prévia é ora suprida pela 
presença dos sócios detentores da totalidade do capital social, nos termos do § 2º do artigo 1.072 da Lei nº 10.406, de 2002, 
e, artigo 124 da Lei nº 6.404, de 1976; Ordem do Dia - Aprovação da redução do capital da sociedade e determinação de 
providências para atendimento aos preceitos do artigo 1.082 e seguintes do Código Civil; Deliberações - Após a leitura e 

mil, setecentos e trinta e dois reais), é reduzido neste ato para R$ 2.962.732,00 (Dois milhões, novecentos e sessenta e 
dois mil, setecentos e trinta e dois reais), portanto, deliberaram os sócios pela aprovação unânime da referida redução de 

-
de. Em seguida, também por decisão unânime dos sócios quotistas, foi determinada a imple menta ção de todos os atos para 
cabal efetivação da redução de capital deliberada, em especial pelo cumprimento dos comandos constantes do artigo 1.082 

Encerramento e Aprovação da 
Ata - Nada mais tendo a deliberar, foram encerrados os trabalhos da presente reunião, dos quais se lavrou a presente ata 
que, lida e aprovada, é assinada pelos presentes: Idevaldo Rubens Mamprin, brasileiro, casado sob regime de comunhão 
de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG número 3.791.230-6-SSP/SP, inscrito  no  CPF  (MF)  sob  o  nú-
mero 022.598.778-34, domiciliado  na  Rua Pedroso, nº 407 - 4º andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP  01322-010; Mário 
Medeiros Stein Mam prin, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG número 
20.478.300-8-SSP/SP e inscrito no CPF (MF) sob o número 119.139.638-02, domiciliado na rua Pedroso, 407 - 4º andar - Bela 
Vista - São Paulo - SP - CEP: 01322-010; Daniela Medeiros Mam prin, brasileira, casada sob o regime de separação de 
bens, veterinária, portadora da cédula de identidade RG número 24.801.839-5 – SSP/SP e inscrita no CPF (MF) sob o número 
256.316.108-84, domi ci lia da na rua Pedroso, 407 - 4º andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP: 01322-010 e Cristiane 
Medeiros Mamprin de Castro Guerra, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, advogada, portadora da 
cédula de identidade RG número 24.801.838-3-SSP/SP e inscrita no CPF (MF) sob o número 267.034.058-08, domiciliada na 
rua Pedroso, 407 - 4º andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP: 01322-010. Idevaldo Rubens Mamprin - Presidente, Mário 
Medeiros Stein Mamprin - Secretário da mesa. Daniela Medeiros Mamprin, Cristiane Medeiros Mam prin de Castro 
Guerra. Testemunhas: Edson Fernandes Baltar - RG Nº 10.131.413-9-SSP/SP, Michelle Tavares Barbosa Andrade - RG Nº 
32.306.103-5-SSP/SP.

INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A. 
CNPJ Nº. 29.209.677/0001-16 - NIRE Nº. 35.300.511.034 - COMPANHIA FECHADA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 03 de setembro de 2019, às 08h30, na sede da Infra SP Participações e Concessões S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, 4º Andar, Bloco B, Sala 01, Vila Olímpia, CEP 04551-065, 
São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. 
MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki e o Sr. Fábio Russo Corrêa, como secretário. 4. 
ORDEM DO DIA: (i) Tomar conhecimento das renúncias dos Srs. LEONARDO COUTO VIANNA ao cargo de Diretor 
Presidente da Companhia e FÁBIO RUSSO CORRÊA ao cargo de Diretor Presidente Executivo da Companhia, uma 
vez que o cargo de Diretor Presidente Executivo da Companhia foi extinto conforme aprovado na Assembleia Geral Ex-
traordinária da Companhia realizada em 03 de setembro de 2019, às 08h00 (“AGE 03.09.2019”); e (ii) deliberar sobre 
a eleição do Sr. FÁBIO RUSSO CORRÊA ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Os Se-
nhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos dos membros presentes e sem quaisquer 
restrições, conforme atribuições previstas nos artigos 22 e 23 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: (i) Tomar 
conhecimento dos pedidos de renúncia formulado pelos Srs. LEONARDO COUTO VIANNA ao cargo de Diretor Pre-
sidente da Companhia e FÁBIO RUSSO CORRÊA ao cargo de Diretor Presidente Executivo da Companhia, uma vez 
que o cargo de Diretor Presidente Executivo da Companhia foi excluído conforme aprovado na AGE 03.09.2019; e (ii) 
Aprovar eleição do Sr. FÁBIO RUSSO CORRÊA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, enge-
nheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16830417 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 014.930.467-64, 
com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, cujo manda-
to se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, 21 de novembro de 2019, 
devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. O Diretor ora eleito aceita sua no-
meação, declarando neste ato ter conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações 
posteriores e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer 
as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Compa-
nhia. Com as deliberações dos itens (i) e (ii) acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes Di-
retores: 1. Diretor Presidente: Sr. Fábio Russo Corrêa, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16830417 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 014.930.467-
64, eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data; e 2. Diretora sem designa-
ção específi ca: Sra. Ana Luiza Borges Martins, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, eco-
nomista, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 26374678 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 
324.763.828-84, eleita na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 15 de julho de 
2019; ambos com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, São 
Paulo/SP e com mandato até 21 de novembro de 2019, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até 
a eleição e posse de seus substitutos. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reu-
nião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por todos os 
presentes. São Paulo/SP, 03 de setembro de 2019. Assinaturas: Paulo Yukio Fukuzaki, Presidente da Mesa e, 
Fábio Russo Corrêa, Secretário. Conselheiros: (1) Leonardo Couto Vianna e (2) Paulo Yukio Fukuzaki. Certi-
fico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de 
Administração nº. 01, às folhas 18 e 19. Paulo Yukio Fukuzaki - Presidente da Mesa, Fábio Russo Corrêa - Se-
cretário. JUCESP nº 569.041/19-3 em 31.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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GUILHERME DE NOBREGA MESQUITA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/10/2000,
AUXILIAR DE COZINHA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE JUVENAL ROSA MESQUITA FILHO E DE ANA PAULA MESQUITA
DE NOBREGA; E YANKA FERREIRA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 24/02/1997,
ATENDENTE, NATURAL  DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE WILSON FERREIRA DA SILVA E DE ANDREA DA SILVA CAMPOS.

AUGUSTO CÉSAR DE OLIVEIRA SILVA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 22/03/1981,
PORTEIRO, NATURAL DE LIMOEIRO - PE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ GOMES DA SILVA E DE MARIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA; E VALDELICE
CONCEIÇÃO DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 10/12/1982, BABÁ, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
VALDENICE CONCEIÇÃO DA SILVA.

GENILSON PINHEIRO SALES LUZ, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 23/02/1992, OPERADOR
DE TELEMARKETING, NATURAL DE PICOS - PI, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE GILSON PINHEIRO DA LUZ E DE MARIA DO SOCORRO REINALDO DE
SALES LUZ; E PAMELA  ALVES DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 28/08/2000,
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NATURAL DE ITAPECERICA DA SERRA - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ DOS SANTOS E DE JOSEFINA
ALVES DOS SANTOS.

LUIZ FERNANDO OLIVEIRA BRITO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 20/09/1972, MOTOBOY,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE BONIFACIA OLIVEIRA BRITO; E NIVIA MARIA SILVEIRA CAVALCANTE, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 28/11/1977, ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, NATURAL  DE SÃO PAULO -
SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE ALMIR DE PAULA
CAVALCANTE E DE INÊS MARIA SILVEIRA.

LUCAS GOMES RIBEIRO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 26/12/1992, AUXILIAR
OPERACIONAL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE MARLI GOMES RIBEIRO; E LAÍS PRIESCHL REBOUÇAS ALVES,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 29/08/2000, RECEPCIONISTA, NATURAL  DE SÃO PAULO -
SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOVINIANO REBOUÇAS
ALVES E DE LEDA PRIESCHL REBOUÇAS ALVES.

DAVID MIQUÉIAS DO PRADO FERREIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 15/07/1984,
MOTORISTA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE ROQUE ALVES FERREIRA E DE MARIA JOSÉ DO PRADO FERREIRA; E KÉSIA
GUEDES OLIVEIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 21/04/1985, ASSISTENTE FINANCEIRO,
NATURAL DE JANUÁRIA - MG, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE JOSÉ GERALDO RIBEIRO GUEDES E DE MARIA DAS DORES OLIVEIRA GUEDES.

GLEISON SANTOS RIBEIRO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 07/08/1995, MEIO OFICIAL
ELETRICISTA, NATURAL DE ÁGUAS FORMOSAS - MG, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE MANOEL RODRIGUES RIBEIRO E DE MARIA APARECIDA DE
CÁSSIA SANTOS ; E VITÓRIA SANTOS OLIVEIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 25/06/
1999, CUMIM, NATURAL DE VÁRZEA DO POÇO - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE EVALDO RIOS OLIVEIRA E DE SANDRA BATISTA DOS SANTOS.

ANDERSON SANTOS DA SILVA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 03/03/1981, MECÂNICO
DE USINAGEM, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE EDISON RODRIGUES DA SILVA E DE MARIA ROSA DOS SANTOS; E
PATRÍCIA LEAL SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 13/12/1987, ESTUDANTE, NATURAL
DE CASTANHAL - PA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
NATANAEL LEAL SILVA E DE IRIS SANTOS LEAL.

ROBERVAL RIBEIRO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 21/07/1982, VENDEDOR,
NATURAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ PEREIRA DA SILVA E DE JOSEFA RIBEIRO DA SILVA; E FRANCINEIDE
DOS SANTOS ALENCAR, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 28/03/1992, VENDEDORA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE FRANCISCO BEZERRA DE ALENCAR E DE MARIVALDA MARIA DOS SANT OS.

WLADER MATOS TAVARES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 11/06/1990, VIGILANTE,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE RUBENS TAVARES PASSOS E DE SANDRA REGINA RODRIGUES MATOS ; E ERINEYLA
UCHOA BARROSO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 27/02/1999, OPERADORA DE CAIXA,
NATURAL DE PEDRO II - PI, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA
DE FRANCISCO BARROSO UCHÔA E DE MARIA DO CARMO DA SILVA UCHÔA.

RENATO DOS REIS SANTOS, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 02/09/1976, VENDEDOR,
NATURAL DE TABOÃO DA SERRA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHO DE JOÃO SOUZA DOS SANTOS E DE MARIA DE LOURDES DOS REIS SANTOS; E
LUCIANA DIAS DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 27/10/1979, DE SER VIÇOS
DOMÉSTICOS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE MARIA DIAS DOS SANTOS.

SEBASTIÃO WENDER DIAS DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 05/11/1996,
AJUDANTE DE PRODUÇÃO, NATURAL DE BELFORD ROXO - RJ, RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE SEBASTIÃO DIAS DOS SANTOS E DE ELEUMA JOSÉ
DA SILVA; E CRISTIANE SANTOS DE SOUSA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/11/1999,
AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS, NATURAL DE ITAPECERICA - MG, RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA E DE MARIA
APARECIDA SANTOS FERREIRA DE SOUSA.

WESLEY DE OLIVEIRA LIMA,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 31/07/1993, AUXILIAR DE
MOTORISTA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE MARCOS JOSÉ DE LIMA E DE MATILDE FAUSTINA OLIVEIRA LIMA; E JULIANA
MORENO ALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 02/07/1999, ANALISTA DE CRÉDITO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE MARCIO GLEIDE ALVES E DE ANGELA MORENO MELO.

ELENILSON SOUZA DA CONCEIÇÃO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 03/02/1996, AUXILIAR
DE SERVIÇOS GERAIS, NATURAL DE ITABERABA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE ANTONIO ALVES DA CONCEIÇÃO E DE ELIENE SANTOS DE
SOUZA; E ANA  CRISTINA DA SILVA FELIPE, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 25/02/1980,
COSTUREIRA, NATURAL DE IAÇU - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHA DE NEON LIMA FELIPE E DE NATIVIDADE DA SILVA FELIPE.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003890-13.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, 
na forma da Lei, FAZ SABER a(o) PAULO OLIMPIO DE CARVALHO, RG 7.628.718-X, CPF 521.544.248-72, EDYLSON 
GERALDES RG 18.156.356-3, CPF 086.314.088-24 e FARMA COCAIA LTDA - EPP, CNPJ 17.680.116/0001-11, que 
Associação Independente de Farmácias e Drogarias de São Paulo - ASSIFAR, ajuizou uma Ação de Cobrança pelo 
Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento R$ 20.177,88 (01/03/2017), corrigidos monetariamente, 
referente ao inadimplemento das contribuições associativas e demais obrigações previstas nos atos sociais (Estatuto e 
Contrato de Adesão, Cessão de uso de marca e outras avenças) bem como a custas, honorários e demais cominações. 

contestem, sob pena de serem considerados reveis, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), 
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por 
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