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Vacinação contra sarampo focada
 em jovens já começou

Projeção de crescimento de 2%
em 2020 é real, diz Onyx
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Instituições financeiras elevam
expectativa de inflação para 3,33%

Governo oficializa
descontingenciamento
de R$ 13.976 bilhões

Esporte
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,20
Venda:       4,20

Turismo
Compra:   4,04
Venda:       4,37

Compra:   4,65
Venda:       4,66

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

17º C

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

Previsão do Tempo

Max Verstappen vence
corrida maluca em Interlagos

Um confronto entre dois
campeões estaduais é uma das
atrações da terceira rodada do
turno da Superliga 19/20 femi-
nina de vôlei. Nesta terça-fei-
ra (19), o São Paulo/Barueri
(SP), campeão paulista e co-
mandando pelo treinador José
Roberto Guimarães, receberá
o Sesc RJ, campeão carioca e
treinado pelo técnico Bernar-
dinho, às 21h30, no ginásio

São Paulo/Barueri e Sesc RJ
fazem confronto de
campeões estaduais

José Correa, em Barueri
(SP). O SporTV 2 transmiti-
rá ao vivo. As duas equipes
estão invictas na competição.

O São Paulo/Barueri con-
seguiu duas vitórias por 3 sets
a 0 contra, respectivamente,
Flamengo (RJ) e Fluminense
(RJ). Sesc RJ venceu, respec-
tivamente, Curitiba Vôlei (PR)
e Fluminense, por 3 sets a 0 e
3 sets a 1.                  Página 8

Max Verstappen
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Foi um GP do Brasil com
todos os componentes que fa-
zem dele uma corrida especial.
Ou melhor, quase todos: desta
vez, a chuva não deu as caras (ex-
ceto pelo primeiro treino de
sexta-feira, realizado na pista
molhada). Mas afinal de contas:
quem precisa dela, não é mes-
mo? Interlagos proporcionou
uma prova inesquecível mesmo
sem cair uma gota do céu.

Convenhamos que a própria
relação de forças já estava meio
do avesso. Max Verstappen alcan-
çou a pole position pela segunda
vez na carreira – a primeira foi na
Hungria, em agosto.     Página 8

Três brasileiros já estão nas
oitavas de final em Haleiwa

Deivid Silva-SP

O domingo já amanheceu
com Haleiwa Beach bombando
séries de 8-10 pés, para o pri-
meiro dia cheio de competição
no QS 10000 Hawaiian Pro na
ilha de Oahu. Foram realizadas
dezesseis baterias, as oito que
restavam da segunda fase e as
oito primeiras da rodada dos
principais cabeças de chave. Eles
estreiam já disputando vagas

para as oitavas de final e três
brasileiros se classificaram, o
paulista Deivid Silva, o cata-
rinense Tomas Hermes e o
pernambucano Ian Gouveia.
Outro catarinense, Alejo Mu-
niz, outro pernambucano, Luel
Felipe, e o peruano Alonso
Correa, também passaram ba-
terias no domingo, mas pela
segunda fase.              Página 8
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Marc Marquez vence na Espanha
a carimba faixa de campeão

Marquez supera Quartararo para vencer 12ª do ano

Final de temporada e o
campeão Marc  Márquez
venceu a última em Valên-
cia. Segundo o próprio pi-
loto: “Uma temporada per-

feita”. Em 19 provas esteve
no pódio 18 vezes, com 12
vitórias e 6 segundos lugares.
A Honda conquistou a trípli-
ce coroa obtendo o título de

pilotos, equipe e construto-
res. Marc também conquistou
o “BMW Award” que premia o
melhor piloto da temporada,
considerando as classifica-
ções obtidas nos treinos de
class i f icação,  recebendo
como prêmio um automóvel
BMW série M. O final de se-
mana marcou também a despe-
dida de Jorge Lorenzo, que
anunciou sua retirada como
piloto profissional. Nós bra-
sileiros sentimos o gostinho
de vibrar com o topo do pódio
novamente. Foi na categoria das
motos elétricas, a MotoE. Eric
Granado venceu as duas provas
do final de semana finalizando a
temporada em 3º. Eric adaptou-
se muito bem à categoria, sendo
forte concorrente ao título em
2020.                             Página 8
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Sem acordo
com

oposição,
Bolívia pode
ter eleições
 por decreto

O ministro da Presidência
da Bolívia, Jerjes Justiniano,
afirmou na segunda-feira (18)
que o governo de Jeanine
Áñez, presidente autoprocla-
mada do país, avalia a convo-
cação de novas eleições por
decreto, caso não haja acor-
do no Congresso com os re-
presentantes do partido de
Evo Morales, o Movimento
ao Socialismo (MAS).

“Se percebermos que há
dificuldades para convocar
as eleições, uma das suges-
tões que o Ministério da Pre-
sidência fará é que convoque-
mos eleições imediatamen-
te por meio de algum outro
instrumento legal”, afirmou
Justiniano.                   Página 3

Presidente
do Chile
condena
violência

policial em
protestos

O Presidente do Chile, Se-
bastián Piñera, condenou no
domingo (17) pela primeira
vez, os abusos cometidos pe-
las autoridades nas manifes-
tações que agitam o país sul-
americano há um mês, e ga-
rantiu que “não haverá impu-
nidade”.

“Infelizmente, e apesar de
todas as precauções que toma-
mos para proteger os direitos
humanos de todos, em alguns
casos os protocolos não foram
respeitados. Houve uso excessi-
vo da força, cometeram-se abu-
sos e os direitos de todos não
foram respeitados”, reconheceu
Sebastián Piñera.            Página 3

A previsão de instituições fi-
nanceiras para a inflação cal-
culada pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) este ano voltou a su-
bir. A estimativa para o
índice passou de 3,31% para
3,33%, no segundo ajuste con-
secutivo.

Para os anos seguintes não
houve alterações: 3,60%, em
2020, 3,75% em 2021, e
3,50% em 2022. As estimati-
vas estão reunidas em pesqui-
sa realizada junto às instituições

financeiras e elaborada sema-
nalmente pelo Banco Central
(BC). Os resultados são divul-
gados às segundas-feiras.

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
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Quase uma semana depois
de abrir o espaço fiscal, o go-
verno oficializou o  descontin-
genciamento  (desbloqueio) de
R$ 13,976 bilhões do Orça-
mento de 2019 que ainda esta-
vam bloqueados, anunciaram no
final da tarde de segunda-feira,
os ministros da Economia,
Paulo Guedes, e da Casa Civil,
Onyx Lorenzoni.

Segundo Paulo Guedes, a li-
beração total dos recursos que
ainda estavam contingenciados
foi possível porque o governo
obteve receitas extraordinári-
as com a venda de ativos de es-
tatais, que rendeu Imposto de
Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido sobre o
ganho de capital das empresas,
e pelos leilões do excedente da

cessão onerosa e da partilha do
pré-sal.

Realizado no início do mês,
o leilão da cessão onerosa arre-
cadou R$ 69,96 bilhões, dos
quais o Tesouro pagará R$ 34,6
bilhões à Petrobras e R$ 11,67
bilhões a estados e municípios,
ficando com R$ 23,69 bilhões.

“Chegamos ao final do ano
numa situação bastante melhor.
Primeiro, porque tivemos mui-
tas receitas extraordinárias
que vieram das nossas própri-
as atitudes, andamos desmobi-
lizando bastante, desinvestin-
do, e tivemos receitas com
imposto de renda sobre ganho
de capital, que obtemos desin-
vestindo. Segundo, porque nós
acabamos descontingenciando
o que havíamos preventiva-
mente contingenciado, de for-
ma a acabar tendo um ano bas-
tante dentro das expectativas
de gastos dos ministérios”,
disse Guedes.               Página 3

Dólar ultrapassa R$ 4,20 e
fecha no maior valor desde

criação do real
Em um dia de oscilações no

mercado financeiro, a moeda
norte-americana teve uma peque-
na alta e fechou no maior valor
da história. O dólar comercial
encerrou a segunda-feira (18)
vendido a R$ 4,206, com alta de
R$ 0,013 (0,3%). Esse foi o
maior valor nominal, sem consi-
derar a inflação, desde a criação
do real, em julho de 1994.

O dólar operou todo o dia pró-
ximo da estabilidade. Apesar de
estar em baixa ao longo de quase
toda a sessão, a cotação reverteu
a tendência na hora final de nego-
ciação, até fechar próxima da má-
xima. A moeda acumula valoriza-
ção de 4,91% no mês. O euro co-
mercial fechou em R$ 4,66, com
alta de 0,46%, também no maior
nível da história.

Bolsa - No mercado de
ações, o dia também foi marca-

do pela instabilidade. O índice
Ibovespa, da B3, fechou o dia em
baixa de 0,27%, aos 106.269
pontos. O indicador operou em
alta durante quase toda a sessão,
mas, assim como o dólar, rever-
teu a tendência na última hora de
negociação e passou a cair.

Nos últimos dias, o mercado
financeiro tem sido afetado pe-
las turbulências em países da
América Latina. Diversos países
da região enfrentam problemas po-
líticos, que pressionam investido-
res estrangeiros. As incertezas em
relação ao fechamento de um acor-
do entre Estados Unidos e China,
que enfrentam tensões comerciais,
também têm contribuído para a ins-
tabilidade nos mercados globais.
Principalmente depois de declara-
ções de autoridades chinesas de que
um acordo está cada vez mais difí-
cil. (Agencia Brasil)

Governo lança
Carteira Digital

de Trânsito, em São Paulo
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Vacinação contra sarampo focada
em jovens já começou

A Secretaria de Estado da
Saúde inicia na segunda-feira
(18), em parceria com os muni-
cípios e o Ministério da Saúde,
a segunda fase da campanha de
vacinação contra o sarampo.
Esta etapa é focada em jovens na
faixa de 20 a 29 anos ainda não
imunizados contra a doença.

A vacina tríplice viral pro-
tege contra sarampo, rubéola
e caxumba. Até o dia 30 deste
mês as doses estarão disponí-
veis em todos os postos de va-
cinação do Estado de São Pau-
lo para esses jovens. O públi-
co-alvo deve comparecer aos
postos de saúde, preferencial-
mente com a carteirinha de va-
cinação, para que um profissio-
nal verifique a necessidade de
aplicação da dose.

“Pedimos a todos os jovens
que aproveitem esta campanha
exclusiva para eles. A vacina é a
melhor forma de proteger a si
próprio, sua família e amigos”,

diz o Secretário de Estado da
Saúde, José Henrique Germann.

No sábado (30), haverá o
“Dia D”, quando os postos de
saúde estarão abertos para faci-
litar o acesso dos que ainda não
se vacinaram ou estão com a car-
teira de vacinação desatualizada.

“Importante lembrar que
quem tomou a primeira dose há
menos de um mês, deve aguar-
dar trinta dias para receber a se-
gunda”, complementa a Direto-
ra do Centro de Vigilância Epi-
demiológica, Helena Sato.

Na primeira fase da campa-
nha, foram vacinadas 400 mil
crianças na faixa de 6 meses a
menores de 5 anos de idade, en-
tre 7 e 25 de outubro.

Contraindicações
A vacina é contraindicada

também para pessoas imunode-
primidas e gestantes. Pessoas
nascidas antes de 1960, na sua
maioria, já tiveram a doença na

infância e possuem imunidade
(proteção) por toda a vida, não
necessitando ser vacinadas,
conforme diretriz do Ministé-
rio da Saúde.

As pessoas que tiverem dú-
vidas quanto à imunização ade-
quada devem procurar um pos-
to, com a carteira vacinal em
mãos, para que um profissio-
nal de saúde verifique a neces-
sidade de aplicação, que ocor-
rerá de forma “seletiva”, ou
seja, apenas em quem tiver al-
guma pendência.

O Programa Estadual de
Imunização prevê que crianças
e adultos, com idade entre um
ano a 29 anos, devem ter duas
doses da vacina contra o sa-
rampo no calendário. Acima
desta faixa, até 59 anos, é pre-
ciso ter uma dose. Não há in-
dicação para pessoas com mais
de 60 anos, pois esse público
potencialmente teve contato
com o vírus, no passado.

Cenário epidemiológico
O Centro de Vigilância

Epidemiológica estadual re-
aliza monitoramento contí-
nuo da circulação do vírus.
Neste ano, até o momento, há
8.815 casos confirmados la-
boratorialmente.  Conside-
rando que o vírus já circula
em todo o território paulis-
ta, conforme prevê no Guia
de Vigilância Epidemiológi-
ca do Ministério da Saúde, o
Estado também confirma ca-
sos com base no critério clíni-
co-epidemiológico (ou seja,
com base em sintomas e avalia-
ção médica), englobando outros
2.759 casos.

Cerca de 56,2% do total de
casos se concentram na capital.
Os dados por municípios estão
disponíveis neste link 
w w w. p o r t a l d e n o t i c i a s
.saude.sp.gov.br. Neste ano, hou-
ve 14 mortes decorrentes de
complicações pelo sarampo.

Virada da Consciência contará com
mutirão de emprego e oficinas de

qualificação da Prefeitura
A Prefeitura de São Paulo

levará para a Virada da Consci-
ência, evento em comemoração
ao Dia da Consciência Negra,
comemorado em 20 de novem-
bro, ações de empregabilidade
e de empreendedorismo na Fa-
culdade Zumbi dos Palmares,
na região central da cidade A
ação, realizada pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico e Trabalho, em
parceria com a instituição de
ensino, acontece entre os pró-
ximos dias 18 e 19.

Na terça-feira (19), a Ade
Sampa - Agência São Paulo de
Desenvolvimento promoverá
uma roda de conversa com influ-
enciadoras digitais sobre empre-
endedorismo negro. O encontro
será uma preparação para o Ide-
athon, que ocorrerá em dezem-
bro. A iniciativa é a modalidade
selecionada para apresentar al-
ternativas criativas e tecnológi-
cas, que incentivem empreende-
dores locais a desenvolver solu-
ções inovadoras para desafios
enfrentados por mulheres negras
no mercado de trabalho.

“Essa importante iniciativa
agrega em nossas ações, que já
são pensadas para incluir a po-
pulação negra e, em especial, as
mulheres negras, que mais so-
frem preconceitos e discrimina-
ção racial no mercado de traba-
lho. Infelizmente elas ainda re-
cebem os menores salários e
têm poucas oportunidades de al-
cançar cargos de chefia”, ressal-
ta a secretária municipal de De-
senvolvimento Econômico e Tra-
balho, Aline Cardoso.

“Nesse primeiro momento,
na roda de conversa, vamos apre-
sentar o Ideathon de dezembro,
que terá desafios para incluir
mulheres negras, de várias faixas
etárias, no mercado de trabalho”,
complementa a secretária.

O público contará ainda com
empresas expositoras que pro-
moverão processos seletivos,
conectando talentos negros com
as áreas de recursos humanos
dos expositores, palestras e ofi-
cinas, entre outros. O Cate –
Centro de Apoio ao Trabaho e
Empreendedorimo - atenderá os
participantes para cadastro e en-

caminhamento em mais de 4 mil
vagas de emprego. Quem passar
pelo local também poderá soli-
citar a emissão de carteira de tra-
balho. Para ser atendido é neces-
sário apresentar RG, CPF, cartei-
ra de trabalho e número do PIS.
Os dois últimos documentos
são feitos no ato do atendimen-
to, bastando apresentar uma foto
3x4 atual.

As oficinas do Programa Ela-
bora, da Fundação Paulistana,
órgão ligado à Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento Eco-
nômico, também estarão na gra-
de de programação da 4ª Feira
de Profissões da Virada da
Consciência, no dia 19 , das
10h às 13h. O objetivo do Ela-
bora é ampliar as chances de
recolocação profissional dos
candidatos a uma vaga de tra-
balho, desenvolvendo compe-
tências e habilidades diversas,
inclusive na elaboração do
próprio currículo, na hora de
se apresentar em um proces-
so seletivo, além de fomentar
o cidadão descobrir e explorar
seus pontos positivos.

Sobre a Virada da Consci-
ência

A Virada é um movimento
civil, empresarial e acadêmico
para promover e fortalecer a di-
versidade racial como valor po-
sitivo, estruturante e integrativo
da sociedade brasileira. Por meio
de ações sociais, culturais e es-
portivas, tem o objetivo de promo-
ver o fortalecimento e a consoli-
dação da diversidade e da tolerân-
cia racial como componente fun-
damental da construção da digni-
dade humana. As ações ocorrem
de 17 a 20 de novembro em vári-
os locais da capital paulista.

Serviço
4ª Feira das Profissões – Vi-

rada da Consciência
Dias: 18 e 19 de novembro
Horário: 10h às 20h
Local: Faculdade Zumbi dos

Palmares (Avenida Santos Du-
mont, 843, Entrada pelo Parque
Tietê, Luz)

Evento gratuito - Veja a pro-
gramação completa em:

h t t p s : / /
viradadaconsciencia.com.br/

Estação Autódromo da CPTM recebe quase
3 vezes mais passageiros durante o GP Brasil
O fim de semana do Grande

Prêmio Brasil de Fórmula 1 re-
gistrou alta na circulação de usu-
ários Linha 9-Esmeralda. Para
atender aos torcedores, a CPTM
mobilizou suas equipes de ope-
ração já durante os treinos livres,
na sexta-feira (15), nos treinos
oficiais, no sábado (16), e no dia
do Grande Prêmio Brasil, no
domingo (17).

No dia do GP até as 18h, fo-
ram registradas 13.531 entradas,
número mais de duas vezes su-
perior à média de domingo, que
é 5 mil pessoas. No sábado (16),
o número foi maior ainda:
15.244 entradas, mais de três
vezes a média para este dia da
semana, que é a mesma do do-
mingo.

Na sexta-feira, dia da Pro-
clamação da República, foram
10.219 entradas. A média para
feriados gira em torno de 4 mil
pessoas. Nesses três dias, não
foram registradas ocorrências
relevantes e toda a operação
transcorreu sem problemas para
os passageiros.

A Polícia Militar também
reforçou o efetivo no entorno do
Autódromo. “A organização do
policiamento no Grande Prêmio
Brasil de Fórmula 1 se inicia tão
logo termina o Grande Prêmio
[anterior]. Durante o ano todo
nós nos preparamos”, afirma o
coronel da Polícia Militar Ale-
xandre Marcos de Oliveira, co-
mandante da CPA/M-10

Além de uma operação espe-

cial com intervalos reduzidos
em toda a Linha 9-Esmeralda,
nesta edição do GP Brasil a
CPTM inovou ao trazer cerca de
100 refugiados e imigrantes vin-
dos de 34 diferentes países para
atender os turistas. Bilíngues e
até poliglotas, refugiados e imi-
grantes estiveram em toda a Li-
nha 9 e em estações estratégi-
cas, como Luz e Aeroporto-Gua-
rulhos.

Intitulado “Em SP habita o
mundo”, o projeto da CPTM
teve o objetivo de acolher e dar
visibilidade para essas pessoas.
A ação foi desenvolvida em par-
ceria com a Secretaria Estadual
da Justiça e Cidadania e com a
Secretaria Municipal de Turis-
mo. Também teve o apoio do

Fundo de Solidariedade de São
Paulo e de empresas privadas
que ajudaram financeiramente a
atividade realizada na CPTM.

“O trabalho da CPTM para o
GP Brasil de Fórmula 1 ajudou
a tornar a ida para o Autódromo
de Interlagos mais rápida e com
menos transtornos. Além disso,
estamos muito satisfeitos com
o trabalho e a dedicação dos 100
imigrantes e refugiados. Foi uma
honra para nós poder ajudar e dar
visibilidade a estas pessoas”,
afirma o Presidente da CPTM,
Pedro Moro.

Inaugurada em 17 de outubro
de 2007, a Estação Autódromo
fica a 600 metros do portão de
acesso ao Setor G do Autódro-
mo de Interlagos.

Instituto Butantan está com inscrições
abertas para mestrado profissional

Permanecem abertas até o
dia 10 de dezembro as inscrições
para o mestrado profissional da
Escola Superior do Instituto
Butantan, órgão vinculado à Se-
cretaria da Saúde do Estado e
responsável pela produção de
imunobiológicos, pesquisa e
ensino. Os interessados podem
obter informações sobre o ca-
dastro pela internet, além dos
valores de matrícula e das men-
salidades.

A iniciativa faz parte do Pro-
grama de Pós-Graduação em
Biotecnologia e BioProcessos,
que apresenta uma proposta di-

ferenciada para utilizar a expe-
riência dos pesquisadores do
instituto no auxílio aos desafios
encontrados pelo mercado de
produtos biológicos.

O modelo de mestrado pro-
fissional agrega dois atores so-
ciais complementares: o Institu-
to Butantan, com o conhecimen-
to acumulado nos últimos cem
anos, e as empresas, que contri-
buem para o desenvolvimento do
mercado biológico.

Os profissionais da área da
saúde devem apresentar deman-
das das empresas onde trabalham
que possam ser desenvolvidas no

parque tecnológico do Instituto
Butantan. A estrutura curricular
do mestrado permite a articula-
ção entre conhecimento atuali-
zado, domínio de técnicas e pro-
cessos e aplicação orientada para
o campo de atuação profissional
específico.

De acordo com os organiza-
dores do programa, o diferenci-
al é que o aluno levará uma situ-
ação (case) enfrentado no coti-
diano e, juntamente com os pro-
fessores orientadores, prepara-
rá um projeto de pesquisa que
poderá resultar em uma solução
para esse caso específico.

Especialização
O curso de Especialização

em Patrimônio e Educação da
Ciência e da Saúde também
está com inscrições abertas
para o processo selet ivo
2020. A formação envolve
preparar o profissional para
atuar nos campos relaciona-
dos à história, educação não
formal e divulgação em ciên-
cias e saúde.

O conteúdo é ministrado
em tempo integral, porém ga-
rante uma bolsa de estudo du-
rante as aulas. As informações
sobre a seleção, o público-alvo
e os requisitos também podem
ser obtidas pela internet.

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,

.
CÂMARA (SP)
Segundo o ex-governador (SP) Marcio França (dono do PSB

paulista), o vereador Camilo Cristófaro (líder PSB) será o gran-
de puxador de votos, por ser seu maior cabo eleitoral pelas ruas
paulistanas. Camilinho agradece e diz que o católico França terá
da Igreja os votos que eram do PT   

.
PREFEITURA (SP)
Bruno Covas (PSDB) voltou (tá sendo tratado de um câncer)

fisicamente pro mandato. A supresa, após o feriado da República,
foi o bispo Samuel Ferreira (Assembleia de Deus - Madureira),
pedir que votem pra prefeito (2020) no ex-governador Marcio
França (PSB). Tá ligado na oração ?

.
ASSEMBLEIA (SP)
Pra qual partido o deputado Artur “Mamãe Falei” (ainda no

DEM) for , pra disputar a prefeitura de São Paulo em 2020, o
advogado do MBL - Rubinho Nunes - vai também, pra candidatar-
se à Câmara paulistana. Rubinho tá entrando com ação de Impedi-
mento de Toffoli, presidente no Supremo     

.
GOVERNO (SP)
João Doria (dono do PSDB ‘de centro’) largou na frente na

corrida pela manutenção do GP Brasil em São Paulo. Sempre
muito rápido nas pistas políticas, o ex-prefeito paulistano colou
na declaração do agora 6 vezes campeão Hamilton, que disse ser
insubstituível a corrida em Interlagos (SP) 

.
CONGRESSO (BR)
Não sará nada fácil concluir as reformas (Previdência) e mui-

to menos os fatiamentos das Fiscais e Adminsitrativas. Quanto as
PECs pelas criminalizações do pacote do minsitro (Justiça e Se-
gurança Pública) Sérgio Moro, pior ainda. Finalmente, a PEC pela
prisão em 2ª Instância tem tudo pra perder        

.
PRESIDÊNCIA (BR)
Conforme antecipado nesta coluna, Edir Macedo não apenas

foi o 1º grande líder religioso a colocar sua igreja (Universal),
sua tv (Record) e seu braço político REPUBLICANOS (ex-PRB)
ao lado do candidato e eleito Bolsonaro, como agora coloca seu
exército pra colher assinaturas pro APB Bolsonarista      

.
PARTIDOS (BR)
No PSL, o deputado federal (PE) Bivar faz contas, porque vai

perder deputados federais, senadores e governadores. Já a famí-
lia Bolsonaro vai comandar o 1º encontro (convenção) de funda-
ção do Ação Pelo Brasil (APB) em Brasilia. Além do PSL, po-
dem vir os insatisfeitos em vários partidos        

. 
POLÍTICOS (BR)
No PT, o ainda dono (condenado num dos casos em 3ª Instân-

cia e inelegível em 2022 pela lei Ficha Limpa), o por ora libera-
do Lula segue fazendo o que faz desde 1982 (candidato ao gover-
no SP): ameaçando geral e tentando mobilizar partidos satélites
mais parte de quem votou contra ele em 2018      

.
JUSTIÇAS (BR)
Com a insegurança jurídica instalada, mais de meio milhão de

dados do COAF (Ministério Fazenda) sobre movimentações fi-
nanceiras, prejudicadas nas investigação de corruptores, corrup-
tos e criminosos em geral, tão felizes com os engavetamentos
generalizados na presidência de Dias Toffoli 

.
E D I T O R
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto  foi se

tornando referencial das liberdades possíveis. Recebeu a “Meda-
lha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo e o “Colar de
Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com
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Sem acordo com
oposição, Bolívia
pode ter eleições

 por decreto
O ministro da Presidência da Bolívia, Jerjes Justiniano, afir-

mou na segunda-feira (18) que o governo de Jeanine Áñez, pre-
sidente autoproclamada do país, avalia a convocação de novas
eleições por decreto, caso não haja acordo no Congresso com
os representantes do partido de Evo Morales, o Movimento ao
Socialismo (MAS).

“Se percebermos que há dificuldades para convocar as elei-
ções, uma das sugestões que o Ministério da Presidência fará é
que convoquemos eleições imediatamente por meio de algum
outro instrumento legal”, afirmou Justiniano.

A convocação de eleições por decreto já ocorreu antes na
Bolívia, no mandato do presidente provisório Eduardo Rodrí-
guez Veltzé (2005-2006), e serve como jurisprudência para o
atual governo. Apesar de governo e oposição afirmarem que que-
rem paz e diálogo, ainda não se sabe como o Congresso se posi-
cionará nos próximos dias.

O MAS tem maioria no Senado e na Câmara e pode barrar
votações importantes como a convocação de novas eleições. As
eleições gerais do dia 20 de outubro foram anuladas devido a
irregularidades detectadas auditoria da Organização dos Estados
Americanos (OEA).

Renúncia
No último dia 10, pressionado pelas Forças Armadas, Evo

Morales renunciou ao cargo de presidente e se asilou no Méxi-
co. Inicialmente, a posse do novo presidente estava prevista para
o dia 20 de janeiro de 2020. O atual governo, que é temporário,
tem pela frente o desafio de convocar novas eleições, com trans-
parência, e o quanto antes.

A chanceler boliviana, Karen Longaric, disse hoje que as pró-
ximas eleições serão as mais transparentes da história do país e
ressaltou o apoio que a Bolívia tem recebido de organismos in-
ternacionais.

“Estamos todos muito entusiasmados por realizar as eleições
mais transparentes da história da Bolívia e recuperar a credibili-
dade do povo. É a única maneira de consolidar instituições de-
mocráticas no país”, disse.

“O Ministério das Relações Exteriores entrou em contato
com diferentes organizações internacionais que podem partici-
par desse processo de diálogo sobre a paz. Estamos falando das
Nações Unidas, da União Europeia e da OEA, que nos fornecerá
assistência técnica”, afirmou Longaric. (Agencia Brasil)

Presidente do Chile
condena violência

policial em protestos
O Presidente do Chile, Sebastián Piñera, condenou no do-

mingo (17) pela primeira vez, os abusos cometidos pelas autori-
dades nas manifestações que agitam o país sul-americano há um
mês, e garantiu que “não haverá impunidade”.

“Infelizmente, e apesar de todas as precauções que tomamos
para proteger os direitos humanos de todos, em alguns casos os
protocolos não foram respeitados. Houve uso excessivo da for-
ça, cometeram-se abusos e os direitos de todos não foram res-
peitados”, reconheceu Sebastián Piñera.

A crise social sem precedentes que abala o Chile desde 18 de
outubro deixou pelo menos 23 mortos e mais de 2 mil feridos,
incluindo 200 pessoas com lesões oculares.

“Não haverá impunidade, nem para aqueles que cometeram
atos de violência excecional, nem para aqueles que cometeram
abusos”, acrescentou o chefe de Estado, referindo-se, por um
lado, à destruição feita pelos manifestantes mais radicais e, por
outro, à violência da polícia durante as manifestações.

O presidente chileno expressou também solidariedade com
todas as pessoas que foram “vítimas desta violência” e apresen-
tou condolências aos familiares das vítimas.

Até o momento, das 23 mortes, seis são referentes a cida-
dãos estrangeiros e cinco ocorreram devido à intervenção das
forças do Estado, entre polícias e militares.

De acordo com o Instituto Nacional de Direitos Humanos
(INDH) do Chile, há pelo menos 2.381 feridos dos quais 1.360
foram baleados.

Para o INDH, os casos mais preocupantes dizem respeito às
lesões oculares resultantes de munições não letais.

Piñera referiu-se ainda ao acordo para uma nova Constitui-
ção aprovado no Parlamento na madrugada de sexta-feira (15)
que marca o caminho para uma nova Magna Carta.

“Se os cidadãos assim o decidirem, avançaremos para uma
nova Constituição, a primeira elaborada em plena democracia e
respeitada por todos”, explicou Piñera, já que a atual é herdada
da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

O Presidente disse esperar que a nova Constituição, caso a
população vote a favor da sua redação, dê “legitimidade e estabi-
lidade” a um novo e necessário pacto social, já que, segundo
Piñera, o atual foi o detonador da explosão social.

As manifestações no Chile surgiram inicialmente em pro-
testo contra um aumento do preço dos bilhetes de metro em San-
tiago, decisão que seria suspensa e posteriormente anulada pelo
Governo liderado pelo Presidente chileno.

Apesar do recuo das autoridades, as manifestações e os con-
frontos prosseguiram devido à degradação das condições soci-
ais e às desigualdades no país. (Agencia Brasil)

A previsão de instituições
financeiras para a inflação cal-
culada pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) este ano voltou a subir.
A estimativa para o índice  pas-
sou de 3,31% para 3,33%, no
segundo ajuste consecutivo.

Para os anos seguintes não
houve alterações: 3,60%, em
2020, 3,75% em 2021, e 3,50%
em 2022. As estimativas estão reu-
nidas em pesquisa realizada  junto às
instituições financeiras e elaborada
semanalmente pelo Banco Central
(BC). Os resultados são divulgados
às segundas-feiras.

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 Nacional, é 4,25%
em 2019, 4% em 2020, 3,75%
em 2021 e 3,50% em 2022,
com intervalo de tolerância de
1,5 ponto 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, a meta é conter a deman-
da aquecida e isso causa refle-
xos nos preços porque os juros
mais altos encarecem o crédi-
to e estimulam a poupança. O
mercado financeiro continua
esperando que a Selic encerre
2019 no patamar de 4,50% ao
ano. Atualmente, a Selic está
em 5% ao ano. Para 2020, a
expectativa caiu de 4,50% para
4,25% ao ano.

Para 2021, a expectativa é
que a taxa Selic termine o perí-
odo em 6% ao ano. Para o fim

de 2022, a previsão é 6,50% ao
ano.

Crescimento econômico
A estimativa de expansão do

Produto Interno Bruto (PIB), a
soma de todos os bens e servi-
ços produzidos no país, foi man-
tida em 0,92% este ano,
pela segunda semana consecuti-
va. Para 2020, a projeção subiu
de 2,08% para 2,17%. Já a ex-
pectativa para 2021 2022, per-
manece em 2,50%.

Dólar
A previsão para a cotação do

dólar segue em R$ 4 para o fim
de 2019 e 2020. (Agencia Brasil)

Governo oficializa descontingenciamento
de R$ 13.976 bilhões

Quase uma semana depois de
abrir o espaço fiscal, o governo
oficializou o  descontingencia-
mento  (desbloqueio) de R$
13,976 bilhões do Orçamento
de 2019 que ainda estavam blo-
queados, anunciaram no final da
tarde de segunda-feira, os minis-
tros da Economia, Paulo Gue-
des, e da Casa Civil, Onyx Lo-
renzoni.

Segundo Paulo Guedes, a li-
beração total dos recursos que
ainda estavam contingenciados
foi possível porque o governo
obteve receitas extraordinárias
com a venda de ativos de esta-
tais, que rendeu Imposto de Ren-
da e Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido sobre o ganho
de capital das empresas, e pelos
leilões do excedente da cessão
onerosa e da partilha do pré-sal.

Realizado no início do mês,
o leilão da cessão onerosa arre-
cadou R$ 69,96 bilhões, dos
quais o Tesouro pagará R$ 34,6
bilhões à Petrobras e R$ 11,67
bilhões a estados e municípios,
ficando com R$ 23,69 bilhões.

“Chegamos ao final do ano
numa situação bastante melhor.
Primeiro, porque tivemos mui-
tas receitas extraordinárias que
vieram das nossas próprias ati-
tudes, andamos desmobilizando
bastante, desinvestindo, e tive-

mos receitas com imposto de
renda sobre ganho de capital, que
obtemos desinvestindo. Segun-
do, porque nós acabamos des-
contingenciando o que havíamos
preventivamente contingencia-
do, de forma a acabar tendo um
ano bastante dentro das expec-
tativas de gastos dos ministéri-
os”, disse Guedes.

O ministro acrescentou que
os contingenciamentos realiza-
dos no início do ano foram rea-
lizados porque o Orçamento de
2019 previa crescimento de
2,5%, enquanto a economia deve
encerrar o ano com crescimen-
to de 0,92%, segundo o Boletim
Focus, pesquisa semanal com
instituições financeiras divulga-
das pelo Banco Central. Com o
crescimento menor que o pre-
visto, o governo arrecadou me-
nos que o projetado, levando ao
contingenciamento.

“Este foi um ano difícil por-
que havia expectativas embutidas
no Orçamento que herdamos de
crescimento acima de 2%. Fo-
mos forçados, pela evolução da
receita abaixo do que estava
embutido na taxa de crescimen-
to, tivemos de fazer contingen-
ciamentos. Chegamos ao fim do
ano com resultado melhor”, dis-
se Guedes. Ele acrescentou que,
ao longo do ano, o governo não

cedeu às pressões para flexibi-
lizar o teto de gastos, para dar
sinal de comprometimento com
a austeridade fiscal.

“Como não abrimos mão do
teto de gastos, apesar das pres-
sões, queríamos mostrar que
nosso governo iria reverter tra-
jetória descontrolada dos gastos
públicos nas últimas décadas”,
declarou.

Prudência
Lorenzoni afirmou que o

governo optou por ser rígido na
execução do Orçamento, para só
poder liberar recursos depois de
receber garantias de que as re-
ceitas extraordinárias iriam en-
trar. “Em nenhum momento, fle-
xibilizamos. Começamos redu-
zindo o tamanho do governo.
Desestatizando, desmobilizando
e buscando receitas extraordiná-
rias. É importante lembrar que,
até outubro, vivemos da incerte-
za da realização da cessão one-
rosa”, disse Lorenzoni.

Segundo o ministro-chefe da
Casa Civil, o contingenciamen-
to de parte dos gastos discricio-
nários (não obrigatórios), no iní-
cio do ano, representou uma
medida de precaução. “A razão
de termos chegado ao final do
ano para pode fazer, neste mo-
mento, o anúncio do completo

descontingenciamento é a vitó-
ria de um governo que foi, pri-
meiro, cauteloso. A viagem es-
tava no início, precisamos en-
cerrar o ano com condições de
executar nosso objetivo”, disse.

Cronologia
Em março, o governo con-

tingenciou R$ 29,6 bilhões do
Orçamento. Considerando as re-
servas no Orçamento, o bloqueio
subiu para R$ 31,7 bilhões em
maio, R$ 34 bilhões em julho. Em
setembro, os recursos retidos caí-
ram para R$ 21,6 bilhões. Em ou-
tubro, com a confirmação do lei-
lão da cessão onerosa, o Orçamen-
to passou a ter folga de R$ 37,7
bilhões, subindo para R$ 54,5 bi-
lhões no relatório divulgado hoje.

Com a repartição dos recur-
sos da cessão onerosa para es-
tados e municípios e o pagamen-
to à Petrobras pelos barris exce-
dentes de petróleo na camada pré-
sal, o Orçamento de 2019 fecha-
rá o ano com reserva de R$ 18,12
bilhões. Segundo o secretário de
Orçamento Federal, George Soa-
res, parte dessa reserva será usada
para pagar créditos extraordinári-
os, mas a maioria ajudará a dimi-
nuir o déficit primário – resulta-
do negativo das contas do gover-
no desconsiderando os juros da
dívida pública. (Agencia Brasil)

Receita paga as restituições do
 6º lote do Imposto de Renda

A Receita Federal paga nes-
ta terça-feira(18) as restituições
do sexto lote de restituição do
Imposto de Renda da Pessoa Físi-
ca (IRPF) 2019. O lote contem-
pla também restituições residuais
dos exercícios de 2008 a 2018.

O crédito bancário atende a
1.365.366 contribuintes, totalizan-
do o valor de R$ 2,1 bilhões. Des-
se total, R$ 207.186.130,72 são
destinados a 5.270 idosos acima de
80 anos, 32.641 contribuintes en-
tre 60 e 79 anos, 4.673 com algu-
ma deficiência física ou mental
ou doença grave e 16.408 con-
tribuintes cuja maior fonte de

renda seja o magistério.
Para saber se teve a declara-

ção liberada, o contribuinte de-
verá acessar a página da Receita
na internet, ou ligar para o Re-
ceitafone 146. Na consulta à pá-
gina da Receita, no serviço e-
CAC, é possível acessar o ex-
trato da declaração e ver se há
inconsistências de dados iden-
tificadas pelo processamento.
Nessa hipótese, o contribuin-
te pode avaliar as inconsistênci-
as e fazer a autorregularização,
mediante entrega de declaração
retificadora.

O Fisco disponibiliza, ainda,

um aplicativo para  tablets 
e smartphones, que facilita con-
sulta às declarações do IRPF e a
situação cadastral no CPF. Com
esse aplicativo será possível
consultar diretamente nas bases
da Receita Federal informações
sobre liberação das restituições
do IRPF e a situação cadastral de
uma inscrição no CPF.

A restituição ficará disponí-
vel no banco durante um ano. Se
o contribuinte não fizer o res-
gate nesse prazo, deverá fazer
requerimento por meio da inter-
net, mediante o Formulário Ele-
trônico - Pedido de Pagamento

de Restituição, ou diretamente
no e-CAC, no serviço Extrato do
Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja credi-
tado, o contribuinte poderá con-
tatar pessoalmente qualquer
agência do Banco do Brasil ou
ligar para a Central de Atendi-
mento por meio do telefone
4004-0001 (capitais), 0800-
729-0001 (demais localidades)
e 0800-729-0088 (telefone es-
pecial exclusivo para deficien-
tes auditivos) para agendar o cré-
dito em conta-corrente ou pou-
pança, em seu nome, em qual-
quer banco. (Agencia Brasil)

Setor de infraestrutura tem feito
“mais com menos”, diz secretário

O secretário executivo do
Ministério da Infraestrutura, Mar-
celo Sampaio, disse  na segunda-
feira(18) que a pasta tem conse-
guido driblar as restrições orça-
mentárias por meio de parcerias
com o setor privado e pela otimi-
zação de recursos públicos. A afir-
mação foi feita após a veiculação
de notícias pela imprensa que
apontam queda nos investimen-
tos públicos feitos no setor.

De acordo com o jornal  Fo-
lha de S.Paulo, os investimen-
tos na construção e recuperação
de rodovias feitos entre janeiro
e outubro deste ano registraram
o menor patamar desde 2014.
“Essas matérias disseram que os
investimentos diminuíram. O
que acontece, na verdade, é que

temos feito mais com menos”,
disse Sampaio hoje durante a
abertura do 1º Simpósio Inter-
nacional Brasil Ferroviário, em
Brasília.

“De fato passamos por uma
restrição orçamentária muito
grande, mas o governo tem in-
vestido muito nas parcerias com
o setor privado. Quando se com-
para o investimento privado com
o dos outros anos, tem-se um
investimento pujante”, disse
Sampaio à Agência Brasil, ao
deixar o local.

Segundo o ministério, a so-
lução adotada para a restrição
orçamentária foi a otimização
dos recursos públicos, tendo por
base três premissas: obras estra-
tégicas, em função do seu impac-

to social e econômico; obras em
andamento e que, portanto, pre-
cisam ser concluídas; e obras
com necessidade de manutenção.

“Hoje, a visão de investimen-
to em infraestrutura não está vin-
culada a apenas ao que o setor
público está investindo, mas ao
que o setor misto, público e pri-
vado investem. E essa parceria
traz um crescimento muito gran-
de nos investimentos dentro do
país. Quando olhamos o investi-
mento público, vemos uma efi-
ciência maior, pela dinâmica que
temos junto aos órgãos vincula-
dos ao ministério. Além disso, a
gente tem mais entregas do que
nos anos anteriores, em especi-
al no setor rodoviário e ferrovi-
ário”, argumentou o secretário.

Dessa forma, a pasta buscou
transferir o máximo de ativos
para a iniciativa privada, para que
os invest imentos necessários
sejam feitos de forma mais rápi-
da. Neste ano, já foram concedi-
dos 27 empreendimentos de in-
fraestrutura, entre portos, aero-
portos, ferrovias e rodovias. Até
2022, serão concedidos ativos
que vão atrair R$ 217 bilhões em
investimentos privados nas pró-
ximas três décadas, informou a
assessoria do ministério.

Segundo a pasta da Infraes-
trutura, 27 leilões foram reali-
zados neste ano, o que deverá
resultar em um montante de R$
9,4 bilhões em investimentos e
em R$ 5,8 bilhões apenas com
outorgas. (Agencia Brasil)

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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BRICS
Aconteceu dias 13 e 14, em Brasília uma reunião a 11ª Cúpu-

la do Brics, os chefes de Estado dos cinco países Brasil, Russi,
India, China e Africa do Sul, aprovaram a Declaração de Brasília,
com as principais decisões do grupo. Na área da agricultura, o
documento reconhece a importância da cooperação entre os pa-
íses e da gestão sustentável dos recursos naturais e destaca que o
comércio no bloco deve se basear na ciência e na tecnologia.

BIOECONOMIA
Reitores de diferentes universidades da região amazônica bra-

sileira assinaram uma carta de compromissos pelo desenvolvi-
mento de pesquisas em bioeconomia para benefício do país e,
principalmente, dos estados que abrigam a Amazônia. O ato mar-
cou o encerramento do 1° Encontro de Bioeconomia e Sociobi-
odiversidade da Amazônia, realizado nos dias 12 e 13 de novem-
bro, na Universidade do Estado do Amazonas, em Manaus.

FRUTAS
O Brasil fechou acordo com a China que viabiliza a exporta-

ção de melão para o país asiático. Em contrapartida, os chineses
poderão vender pera para o mercado brasileiro. O acordo para
exportação de melão é simbólico por se tratar do primeiro en-
tendimento com a China sobre frutas.

ESTIMATIVA
A estimativa da safra 2019/2020 de grãos aponta para um novo re-

corde, com 246,4 milhões de toneladas, um aumento de 1,8% ou 4,3
milhões de toneladas em comparação à safra 2018/19. Os números são
do 2º levantamento divulgado quarta-feira (13) pela Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab). A pesquisa de campo foi realizada no
período de 28/10 a 1º/11, com mais de 900 informantes em todo o país.

CLIMA
Os fenômenos climáticos são um grande fator de risco para a

produção agrícola. Temporais, secas prolongadas e geadas, além
de problemas fitossanitários podem comprometer a renda do
agricultor por muitos anos. Para minimizar os riscos, foi autori-
zado por Gustavo Junqueira, secretário de Agricultura e Abaste-
cimento do Estado de São Paulo, um aporte de R$ 15 milhões
para a subvenção do Prêmio de Seguro Rural, por meio do Fundo
de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap).

UVA
Os envios de uva aumentaram significativamente em outubro,

segundo dados da Secex. Inclusive, este foi o melhor outubro dos
últimos seis anos, com fortes altas de 803% em volume e 757%
em receita. Na parcial da safra (janeiro a outubro), os embarques
totalizaram 29,3 mil toneladas, arrecadando US$ 60,3 milhões,
26% e 11% acima do mesmo período do ano passado, respectiva-
mente. A boa demanda externa em conjunto com a ótima qualidade
da fruta brasileira deve fazer com que algum volume seja enviado
nas primeiras semanas de dezembro, principalmente aos EUA. 

CONECTIVIDADE
O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunica-

ções (FUST) atualmente é vinculado apenas ao serviço de telefo-
nia fixa, cada vez menos utilizado e obsoleto no Brasil. O PL 4061/
19, do deputado José Medeiros (MT), quer permitir que os recur-
sos do fundo sejam utilizados para financiar, de forma geral, polí-
ticas governamentais de telecomunicações, ampliando o acesso à
Internet entre as famílias de baixa renda, e no meio rural.

BANCADA
O deputado Alceu Moreira (MDB-RS) será reconduzido para

mais um ano na presidência da Frente Parlamentar da Agropecu-
ária (FPA). A decisão foi tomada durante a reunião realizada no
dia (12), quando membros do colegiado alteraram o estatuto para
que cada presidente permaneça no mandato por dois anos, con-
forme regra antiga da bancada.

LARANJA
Produtores de cítricos comemoram os resultados da nova

safra de laranja e anunciam recorde de produtividade, com 390
milhões de caixas (1.050 por hectare). Outra boa notícia é a
mobilização de representantes do setor para combater o gree-
ning, uma doença sem cura, causada por um pequeno inseto que
destrói os pomares de laranjas, limões e tangerinas.

SANEAMENTO 
O saneamento básico na área rural, pesquisado pela Embrapa

Instrumentação (São Carlos - SP) há quase duas décadas, será
tema de dois importantes eventos no Brasil - o 19º World Toilet
Summit, em São Paulo (SP) e o Semiárido Show, em Petrolina
(PE) -, com apresentação das tecnologias sociais, Fossa Séptica
Biodigestora, Jardim Filtrante e Clorador Embrapa. É o maior
evento de saneamento da América Latina, promovido há 18 anos
consecutivos pela World Toilet Organization (WTO).

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 Infraestru-
tura lançou na segunda-feira
(18), a Carteira Digital de
Trânsito, em São Paulo, na ce-
rimônia de abertura do Salão
Duas Rodas. O aplicativo, de-
senvolvido pelo Serpro, está
disponível gratuitamente nas
lojas Google Play e na App
Store. Por meio desse aplica-
tivo, os motoristas poderão
receber avisos de vencimento
da validade da Carteira Naci-
onal de Habilitação (CNH),

consultar infrações e ser avisa-
do sobre recalls.

Segundo o secretário Naci-
onal de Transportes Terrestres,
Marcello Costa, o aplicativo fun-
ciona inclusive sem internet,
desde que o condutor já tenha
feito o download de sua cartei-
ra de habilitação e do documen-
to de registro e de licenciamen-
to do carro.

“Ele já está disponível nas
principais lojas de aplicativos
que a gente tem, para qualquer

plataforma de smartphone  ou
celular. E representa uma evolu-
ção, a gente sai de uma carteira
[de habilitação] digital, que era
um depositário de documentos,
para uma plataforma de comuni-
cação do governo federal com o
cidadão”.

“Nessa nova plataforma,
além de ter acesso à funcionali-
dades que já existem, como a
verificação de multas, esse fil-
tro de multas poderá ser feito por
veículo ou por condutor. Os avi-

sos de recall também estarão
disponíveis. Mais da metade dos
avisos de recalls no Brasil não
são efetivados por falta de co-
municação ou dificuldade do
condutor para tomar conheci-
mento daquele recall. E isso é
significativo para a segurança do
condutor”, disse Costa.

O Salão Duas Rodas aconte-
ce na São Paulo Expo a partir
desta segunda-feira (19) e ter-
mina no domingo (24). (Agen-
cia Brasil)

Celulares pré-pagos desatualizados
são bloqueados em 17 estados

As pessoas portadoras de te-
lefones celulares pré-pagos que
não atualizaram seus cadastros,
após terem recebido notificação
das operadoras, estão com suas
linhas bloqueadas a partir da se-
gunda-feira (18), segundo a
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel).

De acordo com a Anatel, a
medida vale para os clientes dos
seguintes estados: Alagoas,
Amazonas, Amapá, Bahia, Cea-
rá, Espírito Santo, Maranhão,

Pará, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte, Rio
Grande do Sul, Rio de Janeiro,
Roraima, Sergipe e São Paulo.

A agência informou que me-
nos de 1% dos 91 milhões de
celulares pré-pagos dessas regi-
ões apresenta alguma pendência
cadastral. Alertou também que é
a última fase da campanha de co-
municação aos consumidores
com cadastros desatualizados,
realizada pelas prestadoras Algar,
Claro, Oi, Sercomtel, Tim e Vivo,

dentro do Projeto Cadastro Pré-
Pago, acompanhado pela Anatel.

Segundo a Anatel, o objetivo
da iniciativa é assegurar uma
base cadastral correta e atuali-
zada, para evitar a ocorrência de
fraudes de subscrição (linhas
associadas indevidamente a
CPFs) e, assim, ampliar a segu-
rança dos consumidores.

Como atualizar o cadastro
Quem tiver a linha pré-paga

bloqueada poderá atualizar os

dados cadastrais na sua presta-
dora pelos canais de atendimen-
to disponíveis como: call
center e espaço reservado ao
consumidor na internet.

A pessoa deve informar o
nome completo e o endereço
com o número do CEP. No caso
de pessoa física, é necessário in-
formar o número do CPF e, para
pessoa jurídica, o CNPJ. Também
poderão ser solicitadas informa-
ções adicionais de validação do
cadastro. (Agencia Brasil)

Bolsonaro almoça com seleção do
Brasil sub-17, tetracampeã de futebol

O presidente Jair Bolsonaro
parabenizou  na segunda-fei-
ra(18) a seleção do Brasil sub-
17, que conquistou  no domingo
(17),  em Brasília, o tetracam-
peonato do Mundial de Futebol
da categoria. Bolsonaro almo-
çou com os atletas em um hotel
na capital federal.

A equipe do técnico Guilher-
me Dalla Dea venceu a final con-
tra o México, por 2 a 1, neste
domingo, no Estádio Walmir
Campelo Bezerra, conhecido
como Bezerrão, no Gama, Dis-
trito Federal.

A seleção sub-17 teve 100%
de aproveitamento no Mundial:

sete vitórias em sete jogos, mar-
cou 19 gols e levou apenas seis.
No caminho do título, venceu o
Canadá (4 a 1), a Nova Zelândia
(3 a 0), Angola (2 a 0), Chile (3
a 2), Itália (2 a 0), França (3 a 2)
e a final contra o México: 2x1.

Vinte e quatro seleções dis-
putaram a Copa do Mundo da

Fifa Sub-17 que começou no dia
26 de outubro, no Bezerrão. O
estádio sediou as partidas de
abertura e o encerramento.

Os estádios Olímpico e da
Serrinha, em Goiânia (GO), e o
Estádio Kléber Andrade, em Vitó-
ria (ES), também receberam jogos
desse mundial. (Agencia Brasil)

PRF registra 75 mortes e mais de mil
feridos nas rodovias federais

O feriadão da Proclamação
da República deixou um saldo
de 863 acidentes nas rodovias
federais que cortam o país,
com 1.040 pessoas feridas e
75 mortes, segundo o balanço
divulgado  na segunda-feira
(18) pela Polícia Rodoviária
Federal (PRF).

De acordo com a PRF, a
Operação Proclamação da Re-
pública 2019 iniciada na últi-
ma quinta-feira (14) e encer-
rada no domingo (17) flagrou
1.664 motoristas que haviam
consumido bebida alcoólica
antes de assumir o volante.

Desses, 486 tiveram a al-
coolemia  consta tada  pelo

teste do etilômetro (bafôme-
tro). No total, mais de 60,3
mil motoristas foram subme-
tidos ao teste, seja no apare-
lho tradicional ou no etilô-
metro passivo, com 147 pes-
soas detidas.

Segundo a PRF, boa parte
das colisões frontais  com
mortes foi causada pelas ultra-
passagens indevidas, seja em
local proibido ou forçadas. Os
policiais notificaram 6.214
veículos realizando esse tipo
de manobra perigosa.

Os policiais  f lagraram
1.734 motoristas que não usa-
vam o cinto de segurança du-
rante a abordagem, enquanto

mais de 2 mil passageiros tam-
bém não estavam com o equi-
pamento. Os dados mostraram
ainda que 238 condutores fo-
ram flagrados fazendo uso do
celular.

Quanto aos condutores de
motos, a maior imprudência
foi em relação ao não uso do
capacete: 1.112 motociclistas
que estavam circulando sem o
equipamento obrigatório fo-
ram autuados.

Durante os quatro dias da
operação, 160 mil veículos
foram fiscalizados e 163 mil
pessoas também passaram pe-
los procedimentos de fiscaliza-
ção. Ações de educação para o
trânsito também foram desen-
volvidas em todo país. Cerca de

oito mil pessoas receberam ori-
entações de um trânsito mais se-
guro por meio do Cinema Ro-
doviário.

Criminalidade
Segundo a PRF, entre quin-

ta-feira e domingo, os polici-
ais detiveram 689 pessoas por
diversos tipos crimes, 42 de-
las pelo crime de tráfico de
drogas e 160 por diferentes
crimes de trânsito.

Os agentes apreende-
ram182,7 quilos de cocaína e 4
toneladas de maconha, além de
90 mil pacotes de cigarros con-
trabandeados. Os policias recu-
peraram ainda 64 veículos com
alerta de roubo ou furto. (Agen-
cia Brasil)Projeção de

crescimento de 2%
em 2020 é real,

 diz Onyx
A economia brasileira deve-

rá crescer acima de 2% em
2020, estimou,  na segunda-fei-
ra (18), o ministro-chefe da Casa
Civil, Onyx Lorezoni, ao anun-
ciar o desbloqueio total do
Orçamento deste ano e uma re-
dução significativa da projeção
de déficit primário para o mes-
mo período. Segundo ele, o go-
verno recuperou a confiança dos
agentes econômicos internos.

“Recuperamos a confiança
dos investidores internos. Todos
os setores da economia estão dan-
do claros sinais de crescimento,
e a projeção de um crescimento
superior a 2% no ano que vem é
algo real, não é algo imaginário”,
afirmou ao lado do ministro da
Economia, Paulo Guedes.

O ministro também elencou
as prioridades do governo,
como a reforma do pacto
federativo e as mudanças nas re-
gras tributárias. “Vem aí a refor-
ma do pacto federativo, que foi
uma atitude corajosa do governo,
liderada também pelo ministro
Paulo Guedes, que levou ao Con-
gresso Nacional, onde nós vamos
reformular a federação brasilei-

ra. Vem aí a reforma tributária,
vem aí uma série de iniciativas,
no sentido de fazer do Brasil um
país que possa dar a cada mulher
e a cada homem, um presente se-
guro e um futuro sem medo, de
muitas realizações”, disse.

O chefe da Casa Civil anun-
ciou que, até o final do ano, o
governo terá digitalizado cerca
de 500 serviços públicos, que
poderão ser prestados direta-
mente na internet. “Qualquer ci-
dadão brasileiro vai poder aces-
sar pelo seu laptop, pelo seu ce-
lular, 500 serviços prestados
pelo Estado brasileiro”.

Atualmente, o portal único do
governo federal, o GOV.BR,  dispo-
nibiliza pouco mais de 300 serviços
online, como pedidos de aposenta-
doria, salário-maternidade, carteira
digital de trânsito, entre outros.

“Aquelas matérias que vocês
faziam de pessoas de idade ten-
do que ir de cadeira de rodas, de
maca, para poder se apresentar
diante do INSS, hoje isso é feito
digitalmente. Hoje, não existe
mais esse tipo de sacrifício da
sociedade brasileira”, disse o
ministro. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP

Data do leilão: 19/11/2019 - A partir das: 15:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
1371, Perdizes, São Paulo, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido 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 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77,
no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de
dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vist a, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal
20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de
08 (oito) dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de
poupança do dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado
além da comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam desde já intimados do presente leilão,
os mutuários, caso não sejam localizados.
SED:A01899 - CONTRATO: 218163504833-0 - EMPRESA GEST ORA DE ATIVOS -
EMGEA - AGENCIA: 1816 GRANJA JULIETA
WALTER REINTHAL KIWI, Brasileiro(A), Tecnico Eletronico, CPF 645.848.608-15,
CI: 7.491.065- SP, Casado(A) com ANGELICA GOMES KIWI, Brasileiro(A), Estudante,
CPF 645.848.608-15, CI: 9.727.918-SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 63, localizado no 6º andar do Bloco XI - Edifício
Araruama, integrante do empreendimento denominado Condomínio Parque
Marajoara Sol, situado à Avenida Interlagos, 492, Jardim Marajoara, São Paulo/SP, e
vaga de garagem se houver, com todas as suas instalações, benfeitorias e acessórios.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 516.070,60
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 478.000,00

São Paulo, 30/10/2019
ARY ANDRE NETO

02 - 12 - 19/11/2019

UPJ 31ª a 35ª VARAS CÍVEIS EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital: 20 DIAS. PROCESSO Nº 0044536-
34.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da Lei, etc.Faz saber a Edneia Ferreira dos Santos Moda Masculina CNPJ 
09.418.131/0001-68, que Fernando Tamasauskas Coelho Prado e Paulo Henrique Coelho Prado requereram o cumpri-
mento da sentença proferida, para receber a quantia de R$ 97.512,82(out/2016). Estando a executada em lugar ignora-
do, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das importân-
cias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da 
dívida (art. 523, §1º, do CPC, iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intima-
ção, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS.        [18,19] 
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP

Data do leilão: 19/11/2019 - A partir das: 15:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
1371, Perdizes, São Paulo, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido 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 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/
77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de
dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08 (oito)
dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de poupança do
dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da comissão legal
do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED:B37478 - CONTRATO: 3181640531600 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - AGENCIA: 1816 - GRANJA JULIETA
EVANILDO DA ROCHA, Brasileiro(A), Industriário, CPF 047.241.848-33, CI: 13.796.926/
SP, Casado(a) com MARIA LUCIA BACCO DA SILVA ROCHA, Brasileiro(A), Bancária,
CPF 114.488.598-16, CI: 16.298.214-8/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 54 do tipo C, localizado no quinto pavimento
ou andar do prédio 24B do tipo D, designado Edifício Libéria do bloco 24, integrante do
conjunto denominado Condomínio Residencial Nações Unidas, situado à Avenida
Senador Teotônio Vilela, 4287, Capela do Socorro, São Paulo/SP, e vaga de garagem
se houver, com todas as suas instalações, benfeitorias e acessórios.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 818.630,97
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 240.000,00

São Paulo, 30/10/2019
ARY ANDRE NETO

02 - 08 - 19/11/2019

EDITAL DE PROCLAMAS

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE JD. SÃO LUÍS
OFICIAL - DRª EVANICE CALLADO RODRIGUES DOS SANTOS

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

CAIO SOUZA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 01/04/1993, ENGENHEIRO, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE
ANIZIO COSME DA SILVA E DE SANDRA MARIA SANTANA SOUZA SILVA; E CLAUDENE SOARES DE
OLIVEIRA,  BRASILEIRA, SOLTEIRA, PSICÓLOGA, NATURAL DE GUARABIRA - PB, RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE ANTONIO LEOTERIO DE OLIVEIRA E
DE MARIA SOARES DE OLIVEIRA.

ANDERSON CRISTOVÃO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 16/03/1993, OPERADOR
DE LOJA, NATURAL DE GOIANA - PE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHO DE EDIVALDO CRISTOVÃO DA SILVA E DE MARIA LUZIA DA SILVA; E THAMARA MARINA
DOS SANTOS LAURENTINO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 17/11/1992, RECEPCIONISTA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE EVALDO GOMES LAURENTINO E DE RAQUEL MARINA DOS SANTOS.

FELIPE GUILHERME SIMOES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 15/07/1989, MANOBRISTA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE MARCELO RODRIGUES SIMOES E DE ENILDA GUILHERME; E SUELLEN ALESSANDRE,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 08/01/1996, ATENDENTE DE TELEMARKETING, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
PAULO ALESSANDRE E DE CLAUDINEIA DOS SANTOS.

JAILSON REIS DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 18/08/1998, ENTREGADOR,
NATURAL DE TABOÃO DA SERRA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHO DE JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA E DE GISELENE DE FATIMA DOS REIS DA SILVA; E
PALOMA DOS SANTOS LOPES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 01/07/1993, OPERADORA
DE TELEMARKETING, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE MARCOS LOPES E DE MARTA BRITO DOS SANTOS.

FELIPE LIMA DOS SANT OS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/01/1998, BALCONISTA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOSE DOS SANTOS E DE MARIA LUCIA LIMA DOS SANTOS; E ALINE SOUZA OLIVEIRA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 27/04/1996, ANALISTA JURIDICO, NATURAL DE SÃO PAULO
- SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE GENIVALDO ALVES
DE OLIVEIRA E DE MARISA DE SOUZA OLIVEIRA.

JOELSON DIAS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 31/10/1983, TÉCNICO DE SUPORTE,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE SINDOLFO EPIFANIO DIAS E DE ERCILIA DO NASCIMENTO DIAS; E CELIA SILVA
FERREIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 05/10/1983, PROFESSORA, NATURAL DE SÃO
PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE FIDELCINO
LUIZ FERREIRA E DE ERNESTINA DA SILVA FERNANDES.

ANDRÉ BARBOSA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 24/12/1992, ANALISTA DE
DEPARTAMENTO PESSOAL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA E DE LUZINETE BARBOSA
DO CARMO SILVA; E MARIA GEORGIA RIBEIRO PARNAÍBA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS
23/06/1995, ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, NATURAL DE ORÓS - CE, RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE FRANCISCO GEOVANI PARNAÍBA DE
SOUZA E DE SANDRA RIBEIRO DA SILVA PARNAÍBA.

WANDERSON FERREIRA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 04/07/1996,
MOTORISTA, NATURAL DE SOLÂNEA - PB, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ FERREIRA DA SILVA E DE ROSILENE RODRIGUES DA SILVA; E INGRID
ALVES ROCHA LIMA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 23/10/1995, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NATURAL DE SALVADOR - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE EDISON DA SILVA LIMA E DE FLÁVIA ALVES ROCHA.

ANDERSON BARBOSA DA SILVA SENA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 03/04/1988,
VIGILANTE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JOSUÉ FERREIRA SENA E DE DÉBORA BARBOSA DA SILVA SENA; E ELISA
KAREN PEREIRA DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 01/03/1988, EDUCADORA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE MATOSINHO LUIZ DOS SANTOS E DE VÉRA LUCIA PEREIRA DA SILVA SANTOS.

LUCAS SENA MARQUES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 28/01/1994, AUXILIAR DE
CONTABILIDADE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE LUIZ CARLOS MARQUES E DE CLAUDIA SENA DOS SANTOS MARQUES;
E RAISSA LOURENÇO SANTIAGO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/12/1997, TRAINEE,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE ALOIZIO JOSE VIANA SANTIAGO E DE PATRICIA LOURENÇO SANTIAGO.

EDSON DORALICIO DE MOURA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 09/11/1978, MOTOFRETE,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE SEBASTIÃO ALVES DE MOURA E DE FRANCISCA PEREIRA DA SILVA; E MONICA DA SILVA
GALINDO DE LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 08/10/1986, TURISMÓLOGA, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
ROBERTO GALINDO DE LIMA E DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA.

ANTONIO BOM SUCESSO DE SOUZA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 07/01/1963,
MOTORISTA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ TAVARES DE SOUZA E DE MARIA CARMEN DE SOUZA; E MARIA
ELISENA FERREIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 13/06/1959, COBRADORA DE
TRANSPORTE PÚBLICO, NATURAL DE BOCAIÚVA - MG, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE FLOZINO FERREIRA DA COSTA E DE GERALDA FERREIRA.

JORGE DE SOUZA VIEIRA NETO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 05/09/1991, MONTADOR
DE CENOGRÁFIA, NATURAL DE SANTALUZ - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRIT O,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ FEBRONIO DE MATOS E DE EVA PEREIRA DE SOUZA VIEIRA; E
ERIVANIA OLIVEIRA BARRETO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 15/04/1988, COPEIRA,
NATURAL DE ARACI - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA
DE EDUARDO VALVERDE BARRETO E DE MARIA JOSE CRUZ DE OLIVEIRA.

REANGELO DIAS DE MATOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 26/08/1988, PORTEIRO,
NATURAL DE ARACAJU - SE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE RAIMUNDO DIAS DE MATOS E DE JOSEFA IVANILDA MARIA DE MATOS; E DAIANE
BATISTA LEITE, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 28/06/1994, DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS,
NATURAL DE NOVO CRUZEIRO - MG, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHA DE HERCILIO BATISTA LEITE E DE MARIA ZILDA BATISTA LEITE.

ELPÍDIO CIRILO DOS SANTOS,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 25/04/1985, ARMADOR,
NATURAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO - PE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE CÍCERO CIRILO DOS SANTOS E DE MARIA LUZIA DOS SANTOS; E VIVIANE
DIAS SANTOS DOURADO, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 01/05/1981, COPEIRA,
NATURAL DE IPIAÚ - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRIT O, SÃO PAULO - SP, FILHA
DE MILTON DOS SANTOS E DE EVANIS DIAS SANTOS.

ALAN SILVA DE MACÊDO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 17/06/1987, ASSISTENTE DE
TELEPROCESSAMENTO, NATURAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL, RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSELITO TEIXEIRA DE MACÊDO E DE ELENILDA
SILVA DE MACÊDO; E ALYNE PIRES CINTRA MINEIRO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 01/
08/1993, RECEPCIONISTA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE ADILSON DA SILVA MINEIRO E DE SONIA PIRES CINTRA
MINEIRO.

ANDRE EIJI TIKAZAWA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 27/02/1989, ENGENHEIRO CIVIL,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE MILTON MITSUO TIKAZAWA E DE AYAKO ORIKASA TIKAZAWA; E PATRÍCIA YUMI OZONO,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 28/06/1993, ENGENHEIRA ELETRÔNICA, NATURAL DE SÃO
PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE CARLOS
MASSAO OZONO E DE MARISA RAMOS DE MACEDO OZONO.

ENEIAS ROCHA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 26/04/1989, COBRADOR DE
TRANSPORTES COLETIVOS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE ELIAS MOTA DA SILVA E DE EULALIA UMBELINA ROCHA DA
SILVA; E MIRIAM RODRIGUES DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 10/10/1990,
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE VANDERLEI BARBOSA SANTOS E DE MARIA RODRIGUES
DOS SANTOS.

GUSTAVO ANDRADE SETTI, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 11/09/1993, JORNALISTA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE WAGNER SETTI E DE JOYCE ANDRADE SETTI; E GABRIELA BRITO DE ARAUJO,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 29/05/1992, JORNALISTA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE DOMINGOS SÁVIO DE
ARAUJO E DE FATIMA GUIMARÃES BRIT O DE ARAUJO.

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.

EDUARDO CHEQUE DE CAMPOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO FUNCIONÁRIO
PÚBLICO ESTADUAL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/03/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE AMERICO CHEQUE DE CAMPOS NETO E DE
NEIDE FRANCISCO CHEQUE DE CAMPOS. MÁRCIA REGINA MASSARO,  ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO TERAPEUTA, NASCIDA EM SANTO ANDRÉ, SP NO DIA (16/04/1962),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CEZAR HUMBER TO
MASSARO E DE DENISE BORSATO MASSARO.

RODRIGO DIAS DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROGRAMADOR, NASCIDO
EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (08/03/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE GENIVAL DIAS DE SOUZA E DE IVANETE BELLO DE SOUZA. DANIELA DE
OLIVEIRA CARVALHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (14/07/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ALFREDO AUGUSTO RODRIGUES CARVALHO E DE ROSALINA APARECIDA DE
OLIVEIRA CARVALHO.

PAULO SERGIO CERQUEIRA DEL VALLE FILHO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
FOTÓGRAFO, NASCIDO EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (19/05/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO SERGIO CERQUEIRA DEL VALLE E DE KILZA SALOMITH
PINTO DE CERQUEIRA DEL VALLE. RAÍRA VENTURIERI DE ANDRADE LIMA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO JORNALISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/04/1989), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE WALMIR MARQUES DE ANDRADE LIMA E DE
ROSSANA LUIZA VENTURIERI DE ANDRADE LIMA.

IBERÊ SANTOS DE ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CINEASTA, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (11/12/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE CAIRBAR PEREIRA DE ARAUJO E DE ENEDI LEME DOS SANTOS ARAUJO. PAULA
CARLINI CAMARGO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO NUTRICIONISTA, NASCIDA EM RIO
CLARO, SP NO DIA (12/11/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA EM RIO CLARO, SP, FILHA DE
HUMBERTO CARLOS CAMARGO E DE REGINA MARIA CARLINI CAMARGO.

RAUL PINHEIRO DONEGÁ, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO EM
SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (17/01/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARCOS DONEGÁ E DE MARIA APARECIDA PINHEIRO
DONEGÁ. GISELE MOREIRA PAGLIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DESIGNER, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/08/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE EDILBERTO PAGLIA E DE RUTH MARIA SOARES MOREIRA PAGLIA.

ELISEU DA SILVA TRINDADE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO JUDICIÁRIO
APOSENTADO, NASCIDO EM JEQUIÉ, BA NO DIA (18/02/1962), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE GILDASIO VALDEVINO TRINDADE E DE MARIA MADALENA
DA SILVA TRINDADE. PATRÍCIA HELENA CAVALCANTI FERREIRA  FERNANDES, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO ANALISTA JUDICIÁRIO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/11/
1967), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO
FERNANDES NETO E DE MARLENE CAVALCANTI FERREIRA FERNANDES.

MARCELO FARIAS DE ABREU,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CONSULTOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/02/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ERNESTO DE SOUZA ABREU E DE MARIA APARECIDA FARIAS DE ABREU.
TATIANA MAGNABOSCHI VILLAÇA,  ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ENFERMEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/04/1976), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE HELCIO DA SILVA VILLAÇA PINTO E DE MÉRCIA
MAGNABOSCHI VILLAÇA.

MARIO TOSHIO OLYNTHO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/02/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MARIO OLYNTHO E DE KAZUKO OLYNTHO. HELENICE PEREIRA JULIO,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDA EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (07/
06/1967), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE HELIO
PEREIRA JULIO E DE MARIA ALICE LANA JULIO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de
Contas do Município de São Paulo – SINDILEX com sede na Rua
Japurá, 43 , sala 6, sobreloja – Bela Vista – CEP 01319-030- São Paulo
– SP, representado por sua Presidente Sônia Maria Corrêa Alves,  no
uso das suas atribuições Estatutáriasnos termos do artigo 9º do Estatuto,
convoca todos os Servidores sindicalizados para participarem da
Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 26/11/19 às
18h30minutos, em 1ª convocação, às 19h00, em 2ª e última
convocação, com qualquer número de presentes, no auditório de sua
sede localizado na Rua Japurá, 43, sala 6, sobreloja  – Bela Vista –
CEP 01319-030 – São Paulo – SP, para tratar da seguinte ordem do dia,
nos termos do artigo 6º, alínea “d” e artigo 7º alínea “a” do Estatuto do
Sindicato combinado com o artigo 550 da Consolidação das Leis
do Trabalho: A) Decidir o orçamento referente ao exercício financeiro
do ano de 2020. São Paulo, 18 de novembro de 2019. SÔNIA MARIA
CORRÊA ALVES - Presidente - Sindilex

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL PARTE DO IMÓVEL
DE MATRÍCULA 13.468 Renato Machado Teixeira de Andrade, Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Mauá, serviço extrajudicial situado na Rua do Comércio,
21, conjunto 402, Mauá, São Paulo, FAZ SABER que foi protocolado nesta Serventia sob nº 134.098 aos 29
de janeiro de 2018, requerimento por meio do qual MARIO ALECIO MASTROMANO, brasileiro, aposentado,
portador da cédula de identidade RG nº 6.032.421 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 813.670.908-49, casado
no regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, com APARECIDA FÁTIMA MANSO
MASTROMANO, brasileira, do lar, portadora da cédula de identidade RG nº 7.759.740-0 SSP/SP, inscrita
no CPF/MF nº 180.312.378-83, solicitou o reconhecimento de propriedade por meio da USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIO nos termos do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos (Lei nº
6.015/73), de parte do imóvel matriculado sob nº 13.468, deste Registro Imobiliário, CONSTITUÍDO DE
PARTE DO LOTE 44 DA QUADRA H DO JARDIM GUAPITUBA, COM FRENTE PARA A RUA NOÊMIA
PEDROSO BUENO, COM 125,00M², ONDE EXERCE A POSSE POR 22 ANOS. O IMÓVEL
USUCAPIENDO É DE PROPRIEDADE de Mario Bastos Lemos e sua mulher Nydia Teixeira de Castro
Lemos, Manoel Castro Salgueiro e sua mulher Dolores Ruiz Salgueiro, Fausto Castro Ruiz e sua mulher
Ruth Telesi Castro Ruiz, Eduardo Mastos Lemos e sua mulher Ana Laura Lemos e Humberto Felice Junior
e sua mulher Rosa Cicone Felice, TENDO COMO CESSIONÁRIOS Valter Gomes de Freitas e sua mulher
Simone Barbosa Bellato de Freitas e Mario Alecio Mastromano e Aparecida Fatima Manso Mastromano. O
IMÓVEL USUCAPIENDO CONFRONTA, PELO LADO ESQUERDO, com o imóvel objeto da matrícula
16.904, sendo proprietário Marco Antonio Gabriel de Jesus e sua mulher Maria Lourdes de Jesus, PELO
LADO DIREITO, com o remanescente do mesmo lote, E NOS FUNDOS, confronta com o imóvel objeto da
matrícula 7.567, de propriedade de Mario Bastos Lemos e sua mulher Nydia Teixeira de Castro Lemos, Manoel
Castro Salgueiro e sua mulher Dolores Ruiz Salgueiro, Fausto Castro Ruiz e sua mulher Ruth Telesi Castro
Ruiz, Eduardo Mastos Lemos e sua mulher Ana Laura Lemos e Humberto Felice Junior e sua mulher Rosa
Cicone Felice, tendo como promitentes compradores Luiz Djanildo dos Santos e sua mulher Ester Dimov dos
Santos. Nos termos do artigo 216-A, § 4º da Lei 6.015/73, ficam NOTIFICADOS, TERCEIROS
EVENTUALMENTE INTERESSADOS, do inteiro teor do pedido da Usucapião Extrajudicial que se encontra
em andamento neste serviço registral, podendo, nos termos do § 4º do artigo 216-A, impugnar
fundamentadamente o presente procedimento, no prazo legal de 15 dias. O pedido da usucapião extrajudicial
foi instruído com os documentos enumerados no artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, os quais se
encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento dos interessados. NOS
TERMOS DO § 4º DO ARTIGO 216- A DA LRP, A FALTA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO DA
NOTIFICAÇÃO RESULTA NA PRESUNÇÃO LEGAL DE ANUÊNCIA DOS NOTIFICADOS AO PEDIDO
DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da data da primeira
publicação deste edital que será publicado por duas vezes, poderá ser deferida a usucapião extrajudicial.
Mauá, 14 de novembro de 2019. O Oficial (Renato Machado Teixeira de Andrade).
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CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA 290ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 290ª Série da 2ª Emissão da CIBRASEC COMPANHIA 
BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 2º 
andar, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, 
na qualidade de agente fi duciário e representante dos Titulares dos CRI (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, 
são convidados a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em 04 de dezembro de 2019, 
às 10:00h, na Rua Tabapuã, 1.123 – 21º andar – Itaim Bibi, São Paulo/SP, a fi m de, nos termos da Cláusula Décima Quarta do 
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 290ª Série da 2ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 
Emissora (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Das medidas a serem tomadas incluindo, 
mas, não se limitando a Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, nos termos da cláusula 5.1, item ‘b’, alínea (i) do 
Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças celebrado em 11 de junho de 2016, 
entre a Cedente, a Emissora e Fiadores, conforme aditado (“Contrato de Cessão” e “Evento de Recompra Compulsória Parcial”, 
respectivamente); Avaliar eventual proposta de renegociação a ser apresentada à Emissora até a data da assembleia, pela 
Cedente e Fiadores, para repactuação das condições contratuais previstas no Contrato de Cessão e/ou inclusão de novas 
garantias na Emissão (“Proposta”); Autorizar o Agente Fiduciário e a Emissora a realizar do todos os atos necessários para 
a implementação das deliberações da presente assembleia, incluindo, mas não se limitando, a celebração de eventuais 
aditamentos aos Documentos da Operação. Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os titulares dos CRI poderão se fazer 
representar na AGT por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com fi rma reconhecida, acompanhado de 
cópia de documento de identidade do outorgado. Preferencialmente, os instrumentos de mandato com poderes para a 
representação na AGE a que se refere este edital de convocação devem ser encaminhados ao Departamento Jurídico da 
Emissora com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AGE. Cópia da 
documentação poderá ser encaminhada por correio eletrônico para os seguintes endereços: juridico@cibrasec.com.br e juridico@
isecbrasil.com.br, com cópia para o Agente Fiduciário: agentefi duciario@vortx.com.br. A AGT será instalada em primeira 
convocação, nos termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização, mediante a presença do(s) Titular(es) que representem 
pelo menos 2/3 (dois terços) dos CRI em circulação, e em segunda convocação com qualquer número, conforme edital que 
será oportunamente publicado. Ressalta-se, nos termos do artigo 111 do Código Civil, que o não comparecimento dos titulares 
dos CRI e/ou a não deliberação quanto às ordens do dia propostas neste edital, ensejará a continuidade dos atos de diligência 
da Emissora para manutenção do CRI, nos termos previstos nos documentos da operação. São Paulo, 14 de novembro de 2019.

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

9ª VARA CÍVEL CENTRAL - COMARCA DA CAPITAL - Praça João Mendes s/nº -
7º andar - salas nºs 715 / 717 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 21716106 e
6108 -  São Paulo-SP - E-mail: sp9cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo
de 20 dias - Proc. nº 1044857-81.2018.8.26.0100. O Dr. VALDIR DA SILVA
QUEIROZ JUNIOR, MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro Central -
Comarca da Capital/SP, na forma da lei. FAZ SABER a SILVIO DE CARVALHO
SANTOS (CPF814.851.405-44), que ICOMON TECNOLOGIA LTDA. lhe move
ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação no pagamento de
R$3.000,00 a ser atualizado e acrescido nas cominações legais, referente a
danos causados ao veículo Chevrolet Montana LS2, placa PYU 6446, face à
colisão traseira por veículo do réu em acidente ocorrido em 29/05/2017. Estan-
do o réu em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que, no
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de
presumirem-se os fatos alegados, e ciente de que no silêncio lhe será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei..
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de setembro de 2019.

15  e  19/11
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0042808-53.2010.8.26.0007 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de França, Comarca de São 
Paulo-SP., Dr(a). Deborah Lopes, na forma da lei, etc., FAZ SABER a Joaquim Francisco da Costa 
(brasileiro, casado, encarregado, RG. nº 10.205.199/SP. e CPF. nº 778.849.658- 87) e Cícera Alves 
Francisco da Costa (brasileira, casada, do lar, RG. nº 17.040.448/SP. e CPF. nº 778.849.658-87), 
que Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB lhes ajuizou ação de resolução 
contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, pelo Procedimento 
Comum, em relação ao Contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel situado na Rua Davi 
Banderalli, 417, bloco I, apto. 32, o qual integra o Conjunto Habitacional Itaquera I-C CEP.03591-010, 

o imóvel em questão e deixaram de pagar as prestações combinadas, sendo pleiteada, nestas 
condições, a rescisão do contrato e a imediata reintegração de posse, condenando-se os mesmos 
em perdas e danos (consubstanciados na perda das parcelas pagas, até o momento, bem como 
no pagamento de indenização, pelo tempo que usaram, gozaram e usufruíram do imóvel, além das 
custas e demais cominações de direito). Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a 

curador(a) especial, em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC.)), presumindo-se verdadeiras 

2ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de França

ISEC SECURITIZADORA S.A
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08

Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certifi cados de Recebíveis
Imobiliários da 5ª Série da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. 

EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 5ª Série da 1ª Emissão da Isec Securitizadora 
S.A (“Emissora” e “Emissão”), Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, (“Agente Fiduciário”), e os 
representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI 
(“AGT”), a ser realizada, em segunda convocação, em 29 de novembro de 2019, às 11 horas, na Rua Tabapuã, nº 
1.123, Itaim Bibi, CEP 04533-004, Cidade e Estado de São Paulo, a fi m de, nos termos da cláusula 12.4 do Termo 
Securitização de Créditos Imobiliários da 5ª Série da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (“Termo de Securitização” e 
“Securitizadora”), deliberar e/ou discutir sobre a seguinte Ordem do Dia: ORDEM DO DIA: Em decorrência da 
deliberação tomada na Assembleia Geral dos Titulares de CRI realizada em 08 de Agosto de 2019 (“AGT 08.08.19”), na 
qual deliberou-se pelo vencimento antecipado da CCB de nº FLAC01, emitida pela Flacam Empreendimentos e 
Participações (“Devedora”), no valor total de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) (“CCB”), e em razão da 
contratação do Balera, Berbel e Mitne Advogados Associados (“Assessor Legal”) para aplicação de estratégia jurídica a 
ser adotada face o vencimento antecipado, deliberar sobre: (i) O envio, ou não, de notifi cação à Devedora acerca da 
deliberação de vencimento antecipado da CCB na AGT 08.08.19; (ii) Apresentação e aprovação da estratégia jurídica a 
ser apresentada pelo Assessor Legal contratado; (iii) Aprovação, ou não, da minuta da Ação de Execução apresentada 
pelo Assessor Legal, bem como das custas processuais necessárias para ingresso da ação judicial; (iv) Aprovar, ou não, 
a inclusão de remuneração adicional devida à Securitizadora no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por homem-hora 
de trabalho dedicado às atividades relacionadas ao CRI, incluindo, mas não limitado a participação em assembleias, 
elaboração de Atas, conferências telefônicas e reuniões presenciais; e (v) Apresentação pela Emissora do detalhamento 
de todas as despesas ordinárias, recorrentes e extraordinárias do CRI, conforme defi nido na AGT 08.08.2019, sendo que 
pela impossibilidade de apresentação em sede de Assembleia até o dia 16.08.2019, as despesas serão apresentadas na 
presente Assembleia do dia 18.11.2019. Quórum: O quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de 
50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação e, em segunda convocação com qualquer número. Todas as 
deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por 100% (cem por 
cento) dos CRI em circulação, ressalvadas as hipóteses previstas na cláusula 12.8 do Termo de Securitização, as quais 
deverão ser aprovadas, sejam em primeira ou segunda convocação por no mínimo 90% (noventa por cento) dos CRI em 
circulação. Procuração: Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por 
instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos 
e demais documentos necessários para a 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 do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Para que a verifi cação de quórum seja feita com 
certa celeridade e de modo efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto 
na referida assembleia sejam encaminhados à Emissora e ao Agente Fiduciário: (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.
com.br, juridico@isecbrasil.com.br e contencioso@pentagonotrustee.com.br; ou (ii) enviados diretamente à 
Securitizadora em sua sede, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da 
assembleia, devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de 
identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente 
Fiduciário. São Paulo, 19 de novembro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A

Kinea II Real Estate Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 15.690.788/0001-82 - NIRE 35.226.680.133

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16/10/2019
No dia 16/10/2019, às 15h00, na sede com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente - Carlos Alberto Pereira Martins; e Secretário -
Marcel Chalem. Deliberações Unânimes: a)Aprovaram a redução do capital social da Sociedade, por ser considerado este excessivo em
relação ao objeto da Sociedade, nos termos do inciso II, do Artigo 1.082, do Código Civil, passando dos atuais R$ 60.789.511,00 para  
R$ 55.789.511,00, ou seja, uma redução na monta de R$ 5.000.000,00, mediante o cancelamento de 5.000.000 de quotas, restituindo-se de
forma desproporcional o valor destas quotas dos respectivos Sócios; b) Consignaram que a redução do capital social da Sociedade tornar-se-á 
eficaz somente após o decurso do prazo de 90 dias contados da data de publicação da presente ata, nos termos do § 1º e 2º do Artigo 1.084,
do Código Civil; c) Após o decurso do prazo referido no item “b”, acima, os Sócios definirão a forma pela qual ocorrerá a devolução dos recursos 
pela Sociedade em favor dos Sócios, e aprovarão a alteração da cláusula do contrato social que trata sobre o montante do capital social;  
e d) Os Sócios desde já autorizam os administradores da Sociedade a praticar todos os atos e a celebrar todos os documentos necessários
para dar cumprimento às deliberações acima. Nada mais. São Paulo, 16/10/2019. Carlos Alberto Pereira Martins - Presidente; Marcel Chalem - 
Secretário. Sócios: Kinea II Real Estate Equity Fundo de Investimento Imobiliário - FII; Carlos Alberto Pereira Martins. 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0007291-28.2012.8.26.0100 
(USUC 201) A Doutora Aline Aparecida de Miranda,MM.Juiza de Direito da 1ªVara 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) Roberto Correa da Silva,réus 
ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges,se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, 
que Messias Calixto de Melo, Sonia Maria de Melo Alves, Sandra Maria de Melo, Marisa das Graças de Melo, Sueli Aparecida de 
Melo Branco, Jose Hailton Melo, Carlos Sergio Alves, Rosangela Maximiliano Neto e Paulo Ricardo de Melo Branco ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Professor Demarzo, nº 203 - Vila Zatt 4º 
Subdistrito Nossa Senhora do Ó - São Paulo SP, com área de 215,00 m², contribuinte nº 126.297.0012-6, 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.   [19,22] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 
1025166-29.2014.8.26.0001 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 
5ªVara Cível,do Foro Regional I-Santana,Estado de São 
Paulo, Dr(a). Juliana Crespo Dias, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) MANUEL SOARES COELHO, CPF 514.532.748-
04, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Sociedade de Ensino Santana 
Ltda. CNPJ 02.725.135/0001-40, alegando em síntese: co-
brança da quantia de R$3.360,47 (agosto/2014), referente 
mensalidades escolares decorrentes do contrato de presta-
ção de serviços educacionais. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido,foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL,para os atos e termos da ação pro-posta e para 
que,no prazo de 03dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, pague o débito atualizado (R$4.432,39 
jan/2016), ocasião em que a verba honoraria arbitrada em 
10% sobre o valor da execução, será reduzida pela 
metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito 
do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer 
que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas 
mensais, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 11 de Novembro de 2019.                     [19,22] 
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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.

LUCAS JOSÉ DOS SANTOS E LUCIMAR ROSA DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AJUDANTE DE OBRAS, SOLTEIRO, NASCIDO EM SOUTO SOARES, BA, NO DIA 06/06/1988,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE VILSON JOSÉ DOS SANTOS E DE LIDIA
ALVES DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, , SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 29/05/1983, RESIDENTE E DOMICILIADA EMBU DAS ARTES, SP, FILHA DE JOSÉ PEDRO
DOS SANTOS E DE JOANA ROSA DOS SANTOS.

DANIEL REZENDE BARROS E JAQUELINE APARECIDA ALVES DOS SANTOS. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 08/
01/2000, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDUARDO DE SOUZA BARROS
E DE ALENICE NOGUEIRA REZENDE BARROS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR,
SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 31/07/1999, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ODAIR ALVES DOS SANTOS E DE NOELI APARECIDA ALVES.

BRUNO BARBOSA SOARES E FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MARCENEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PB, NO DIA 06/09/
1988, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS PEREIRA SOARES E DE
FRANCISCA GOMES BARBOSA SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ENCARREGADA
DE PRODUÇÃO, SOLTEIRA, NASCIDA EM DIADEMA, SP, NO DIA 02/07/1993, RESIDENTE E
DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E DE FRANCISCA
GOMES BARBOSA.

RICARDO NEVES DA PAIXÃO E RAQUEL GERMANO DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTÔNOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM JOÃO PESSOA, PB, NO DIA 04/10/1973,
RESIDENTE E SÃO PAULO, SP, FILHO DE REGINALDO FRANCISCO DA PAIXÃO E DE MIRIAN NEVES
DA PAIXÃO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 07/02/1982, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE SEBASTIÃO GERMANO
DA SILVA E DE LUIZA CORREA DE OLIVEIRA SILVA.

JÔNATAS TEIXEIRA DA SILVA ARAUJO E LECIONETE CANTO FRAGA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, FRENTISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM VITORINO FREIRE, MA, NO DIA 17/11/1981,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO RODRIGUES ARAUJO E DE LUZIA
TEIXEIRA DA SILVA ARAUJO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA
EM VITORINO FREIRE, MA, NO DIA 28/11/1972, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA
DE FRANCISCO MILTON FRAGA E DE IRACEMA CANTO FRAGA.

JONATHAN MONTEIRO BARROS E JESSICA MAYARA  DOS SANTOS CAVALCANTE. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE, SOLTEIRO, NASCIDO EM
IRAQUARA, BA, NO DIA 13/09/1991, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DEE DE
ANTONIA MONTEIRO BARROS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ANALISTA FINANCEIRO,
SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 07/10/1991, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ DOS SANTOS CAVALCANTE E DE MARIA JOSÉ DOS SANTOS.

VALDERLANDIO JOSINO DE LIMA E CLAUDIRENE NASCIMENTO SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO, NASCIDO EM ORÓS, CE, NO DIA 02/12/1975, RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE SEDECIAS JOSINO DE LIMA E DE TEREZINHA ANA DE
LIMA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, CABELEIREIRA, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 10/05/1985, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE NAOR DE
SOUZA SILVA E DE MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA.

WEVERTON LUIZ DO PRADO E GISLAINE MARIA DE CASTRO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MOTORISTA, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 18/06/1988,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE WASHINGTON LUIZ DO PRADO E DE
TERESA DE FATIMA PAULA DO PRADO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR,
DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 21/06/1987, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO
PAULO, SP, FILHA DE MIGUEL PAPA DE CASTRO E DE GLORIA MARIA CASTRO.

LEANDRO CARVALHO BERNARDO E DÉBORA  LUANA DA SIL VA FERREIRA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, INSTALADOR KIT, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
06/04/1991, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE FABIO MORAIS BERNARDO E
DE MARIA MICE CARVALHO BISPO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DIARISTA, SOLTEIRA,
NASCIDA EM PALMARES, PE, NO DIA 05/08/1989, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP,
FILHA DE MAURICIO VICENTE FERREIRA E DE MARIA DE LOURDESDA SILVA FERREIRA.

ADRIANO LINO DA SILVA E DANIELLE GIOVANA RODRIGUES DE SOUZA NOVAIS. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DIVORCIADO, NASCIDO EM SANTO
ANDRÉ, SP, NO DIA 14/02/1981, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO
LINO DA SILVA E DE ISLANEIDE CORREIA DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, TÉCNICA
DE ENFERMAGEM, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 28/02/1988, RESIDENTE E
DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE GILVANIO DE SOUZA NOVAIS E DE EVA MARIA LOPES
RODRIGUES NOVAIS.

AMADOR HENIQUE DOS SANTOS E ISIS UCHÔA DE ASSUNÇÃO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ELETRICISTA, DIVORCIADO, NASCIDO EM ELDORADO, SP, NO DIA 16/11/1972,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS E DE
LEANDRINA EVARISTO DE ALMEIDA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMA,
SOLTEIRA, NASCIDA EM CAXIAS, MA, NO DIA 17/07/1974, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ANTONIO DE ASSUNÇÃO E DE ANTONIA UCHÔA DE ASSUNÇÃO.

ANTONIO VINICIUS DE BARROS SILVA E VANESSA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, ANALISTA DE TI, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
07/09/1993, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS ANTONIO DA SILVA E
DE JAINE EIRE DE BARROS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, TELE OPERADORA,
DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 01/05/1983, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO
PAULO, SP, FILHA DE E DE EDNA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA.

ELSON DE PINHO TAVARES E NATALIA DE SOUZA GOMES FARIAS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTÔNOMO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 02/06/1970,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE GERALDO DE PINHO TAVARES E DE MARIA
DE LOURDES TAVARES. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO
EXTERNO, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 03/10/1984, RESIDENTE E
DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE JORGE GOMES E DE DALVA DE SOUZA GOMES.

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

FERNANDO LINO DA SILVA E GISILANE DA SILVA EVANGELISTA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, IMPRESSOR GRÁFICO, DIVORCIADO, NASCIDO EM ALTO RIO DOCE, MG, NO DIA 08/
09/1980, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE BENJAMIM LINO DA SILVA E DE
MARIA APARECIDA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA
EM BUÍQUE, PE, NO DIA 09/12/1988, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL
EVANGELISTA NETO E DE MARIA JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA.

VALTER FILOMENO DE FARIAS E FLAVIA CRISTINA MACIEL. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
COMERCIÁRIO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 09/10/1955, RESIDENTE E
DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE FILOMENO FRANCISCO DE FARIAS E DE JOSEPHA
MACHADO DE FARIAS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, RECEPCIONISTA, DIVORCIADA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 06/09/1974, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP,
FILHA DE PEDRO MACIEL FILHO E DE TEREZINHA PEREIRA MACIEL.

ALAN JHONNY DE SOUZA JESUS E STÉFANI BARRETO DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PADEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 11/11/1994, RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE SEBASTIÃO EUSTAQUIO DE JESUS E DE MAR TA
MADALENA DE SOUZA JESUS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA,
NASCIDA EM IRECÊ, BA, NO DIA 11/12/1999, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE
NELIO BENTO DOS SANTOS E DE LUCIENE ALVES BARRETO.

MARCO FELIPE DA SILVA PINTO E LINDALVA FERREIRA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR LOGISTICA, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 22/05/
1987, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO DE ASSIS PINTO E DE
VICENCIA TRAJANO DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, COPEIRA, SOLTEIRA,
NASCIDA EM ALTOS, PI, NO DIA 30/01/1971, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ANTONIO VITOR FERREIRA E DE TERESINHA DE JESUS FERREIRA.

ABEL BARBOZA DE CASTRO E LIDIA DE SOUZA CARLOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
APOSENTADO, VIÚVO, NASCIDO EM ARACITABA, MG, NO DIA 25/01/1944, RESIDENTE E
DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE AGOSTINHO FABIANO DE SOUZA E DE MARIA LUIZA DE
SOUZA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DOMÉSTICA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 12/06/1975, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE ROSALINO CARLOS
E DE GILDA APARECIDA DE SOUZA CARLOS.

JHONATAN FRANÇA DOS SANTOS E CAMILA SANTANA DE OLIVEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, COBRADOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 02/11/1998, RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO ROGERIO DOS SANTOS E DE CRISTINA DE
FRANÇA PIAUI. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 09/11/2001, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE DAVI SILVA DE
OLIVEIRA E DE JAQUECILANIASILVA DE OLIVEIRA.

RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA E MARIA ROSILÂNDIA DA SILVA SOUSA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, CONTROLADOR DE ACESSO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 20/06/1977, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE E DE
MARGARETE TEREZINHA DE OLIVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, OFICIAL DE
COZINHA, SOLTEIRA, NASCIDA EM JAICÓS, PI, NO DIA 06/05/1989, RESIDENTE E DOMICILIADA
SÃO PAULO, SP, FILHA DE DOMINGOS JOSÉ DE SOUSA E DE MARIA ROSÁRIA DA SILVA SOUSA.

SEVERINO NUNES DA COSTA E MARIA DALVA DIAS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, PADEIRO,
DIVORCIADO, NASCIDO EM CEDRO, CE, NO DIA 26/10/1958, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOAQUIM NUNES DA COSTA E DE ANA MARTINS DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, COZINHEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 29/07/1970, RESIDENTE
E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE BENEDITO DIAS E DE MARIA FERNANDES.

CAIO VINÍCIUS PEREIRA MACEDO E STEFANNY FIALHO GALDINO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTÔNOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 16/12/1992, RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE RANULFO DOS SANTOS MACEDO E DE VERA LUCIA
DOS SANT OS PEREIRA MACEDO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ATENDENTE DE
LANCHONETE, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 02/07/1995, RESIDENTE E
DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ CARLOS GALDINO E DE MARIA DAS DORES FIALHO.

ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA E EDIVANIA DE JESUS SENA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AJUDANTE DE CONFEITEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM CUMARU, PE, NO DIA 18/05/
1991, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE ADENICIO MANOEL  DE OLIVEIRA E
DE JOSEFA SEBASTIANA DE OLIVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DOMESTICA,
SOLTEIRA, NASCIDA EM TUCANO, BA, NO DIA 17/11/1980, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JOÃO SANTOS DE SANTANA E DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS SENA.

ROGÉRIO GONÇALVES DE SOUZA MORALLES E GISELLE GONÇALVES COSTA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, MECÂNICO DE MANUTENÇÃO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 26/03/1976, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE ARISTEU
MORALLES E DE ZILDA GONÇALVES DE SOUZA MORALLES. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 21/09/1982,
RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE PEDRO FERREIRA DA COSTA E DE ILDA
GONÇALVES DE SOUZA COSTA.

FRANCISCO DAS CHAGAS ISIDORIO SOARES E MARCIA  BATISTA DE MIRANDA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, ENCANADOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM INHUMA, PI, NO DIA 28/10/
1965, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ FERREIRA SOARES E DE
MARIA JOANA SOARES. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DOMÉSTICA, DIVORCIADA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 23/09/1968, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JOÃO BATISTA DE MIRANDA E DE CECILIA MARIA DE MIRANDA.

DIEGO DOS SANTOS MARTINS E PAULA SOARES DOS REIS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
MARMORISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 28/09/1987, RESIDENTE E
DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE ISMAEL DONIZETE DE CAMARGO MARTINS E DE MARIA
HELENA PEREIRA DOS SANTOS MARTINS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR,
SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 29/06/1986, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ LUIZ SOARES DOS REIS E DE MARIA APARECIDA DA SILVA.

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES MACIEL CRUZ E JOSIANE DE JESUS SANTOS.  ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTÔNOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 09/
12/1991, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL  RODRIGUES DA CRUZ
E DE LINDAURA MACIEL CRUZ. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, SOLTEIRA, NASCIDA EM ROLIM DE MOURA, RO, NO DIA 06/08/1992, RESIDENTE
E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSMAR BISPO DOS SANTOS E DE EGILDA MARIA DE
JESUS SANTOS.

MICHEL CORDEIRO DA SILVA E BEATRIZ SILVA DE AMORIM. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AJUDANTE GERAL, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 10/01/1990, RESIDENTE E
DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE CORDEIRO DA SILVA E DE MARIA SEVERINO
CORDEIRO DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 16/01/1995, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ISSAC PORFIRIO DE AMORIM E DE RAIMUNDA EUGENIA DA SILVA.

Aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao ano de 2018
LIV – LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO A VIDA S/A

CNPJ Nº 00.846.662/0001-87
NIRE 3530051994-9

Companhia de Capital Fechada
Ata de Reunião do Conselho de Administração

realizada em 31 de outubro de 2019
Data, Hora e Local: 31 de outubro de 2019, às 10:00 horas, no escritório administrativo
da Companhia, na Filial de Fortaleza, localizada à Rua Barão de Aratanha, Nº 1450,
Bairro de Fátima, CEP 60.050-125, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. Presença:
Compareceram à Reunião todos os membros do Conselho de Administração da
Companhia. Convocação: A convocação enviada conforme facultam a Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”) e o Estatuto Social
da Companhia. Composição da Mesa: Presidente: Ítalo Martins de Oliveira; e Secretário:
Alberto Proença Fiuza Junior. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) a aprovação do
Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras
da Companhia acompanhados do parecer dos auditores independentes, referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como sua submissão à
Assembleia Geral Ordinária da Companhia; (b) cientificar ao Conselho de Administração
da absorção do Prejuízo da Companhia no resultado apurado no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como sua submissão à Assembleia Geral
Ordinária da Companhia; e Deliberações Aprovadas por unanimidade e sem ressalvas:
(a) Relatório da Administração e as contas da Diretoria, abrangendo as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, as
quais se encontram devidamente acompanhadas do parecer dos auditores
independentes, e que serão publicados em obediência as determinações da Lei nº
6.404/76 e o Estatuto Social e que, rubricados pela Mesa, permanecerão arquivados
na sede da Companhia. Dessa maneira, o Conselho de Administração autoriza que o
Presidente do Conselho de Administração convoque oportunamente a Assembleia
Geral Ordinária de acionistas da Companhia para deliberar sobre a aprovação de
referidos documentos. (b) O Diretor Presidente no uso da palavra, teceu comentários
sobre o desempenho da Companhia no exercício de 2018, em que o resultado apresentou
um prejuízo no montante de R$ 1.676.990, acumulando prejuízo total no montante de
R$ 2.049.328. O Presidente ressaltou que o prejuízo evidenciado nas Demonstrações
Contábeis, deve ter a constituição devidamente registrada no eLalur da Companhia,
bem como ainda, o crédito do prejuízo fiscal deverá estar constituído nas obrigações
acessórias da Companhia, para que seja possível na apuração do IRPJ e da CSLL se
possa ter a redução na base de cálculo em conformidade com a legislação do Imposto
de Renda. O Presidente informou ainda, que a Assembleia somente está ocorrendo
nessa data, em razão da transição societária, com também a alteração de endereço da
Matriz de São José do Rio Preto para a Capital Paulista, regularização da Filial de
Fortaleza e abertura da Filial do Cariri, o que não foi possível o cumprimento do prazo
legal para a publicação das demonstrações financeiras, o que estamos fazendo nesse
período.Encerramento : Nada mais havendo a tratar, foi, por mim, Secretário, lavrada
esta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos senhores
membros do Conselho de Administração. Membros do Conselho de Administração
Presentes: Sérgio Juaçaba; Pedro Meneleu; Ítalo Martins de Oliveira; Alberto Proença
Fiuza Junior e Marcos Viveiros. Fortaleza, CE, 31 de outubro de 2019. Certifico que a
presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da
Companhia.
Ítalo Martins de Oliveira - Diretor Presidente   Alberto Proença Fiuza Junior - Secretário

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1088367-47.2018.8.26.0100. O Dr. Anna Paula Dias da Costa., MM. Juíza
de Direito da 44ª Vara Cível do Foro Central Cível da comarca de São Paulo-Sp, na forma da lei, etc. Faz saber
M2A COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP devidamente inscrita no CNPJ nº 14.410.759/0001-57, MARIA
IVANIR CORTIZ devidamente inscrita no CPF/MF de nº 667.362.188- 53, ANA CLAUDIA COSTA devidamente
inscrita no CPF/MF de nº 169.894.438-12, MARCELO FERREIRA DA COSTA devidamente inscrito no CPF/
MF de nº 181.688.498-76, ANA PAULA LOPES DE MELO devidamente inscrita no CPF/MF de nº 169.894.028-
90, CLAUDIO LOPES PEREIRA DE MELO devidamente inscrito no CPF/MF de nº 104.451.898-78 que,
Banco do Brasil S/A, ajuizou Ação Monitória objetivando a cobrança da quantia de R$ 100.357,97 (cem mil
e trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos), referente ao contrato bancário. Estando os
réus em local ignorado, foi expedido o presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
paguem o “quantum” reclamado ou ofereçam embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título
executivo judicial a inicial pretendida. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo. 30/10 e 19/11

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão: 19/11/2019 - A partir das: 15:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU Nº
1371, Perdizes, São Paulo, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido 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 vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo
impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA 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 B17309 - CONTRATO 820330010117-2 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1052
WILSON SANCHEZ, Brasileiro(a), Metroviário, CPF 730.349.837-00, CI: 19.565.806-
SSP/SP, Casado(a) com KATIA CRISTINA PINTO SANCHEZ, Brasileiro(a), Bancária,
CPF 090.368.648-10, CI: 15.585.611-X SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 23, do tipo D, localizado no 1º andar ou 2º
pavimento do bloco 44 do Parque Residencial Santa Bárbara, situado à Rua Escorpião,
550, Itaquera, São Paulo/SP, cabendo-lhe o direito a guarda de um veículo de passeio
no estacionamento descoberto localizado no andar térreo ou 1º pavimento do conjunto,
com todas as suas instalações, benfeitorias e acessórios.

SAO PAULO, 30/10/2019
ARY ANDRE NETO

02 - 11 - 19/11/2019

Companhia Copale de 
Administração, Comércio e Indústria

CNPJ/MF nº 61.146.502/0001-10
NIRE 35.300.057.007

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os acionistas para A.G.E. em 26/11/2019, 
9:00 hs., na sede social Rua Marques de Itú, 58, 10º, con-
junto A, São Paulo-SP, para deliberarem: a) Demonstrações 
Financeiras de 2018; b) Destinação lucro do exercício. São 
Paulo, 13/11/2019. A Diretoria.  (14, 15 e 19/11/2019)

Vida Administração e Participações S/A.
CNJP nº 74.301.441/0001-60

Edital de 2ª Convocação
São convocados os Srs. Acionistas para reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária no próximo dia 27/11/2016 às 16:00 horas,
1ª chamada e 16:30hs, 2ª chamada, no endereço: Alameda Sagi-
tário nº 138 - sala 2205 - Alphaconde II - Barueri/SP, a fi m de deli-
berar sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleição de Diretoria com
mandato de três anos; b) Outros assuntos de interesse social
- Maria Eunice Moreira Felício - Diretora Presidente. (15-19-20)
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CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23  -  NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO 
DAS 7ª E 8ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 7ª e 8ª Séries da 1ª Emissão da 
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), e a 
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), são convidados 
a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em primeira convocação em 09 de 
dezembro de 2019 às 10:00h, na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, Cj.215, Itaim Bibi, São Paulo/SP, a fi m de, 
nos termos da Cláusula Oitava do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio das 7ª e 8ª 
Séries da 1ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) 
Aprovar a alteração da alínea “(o)” da Cláusula 4.21.3 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Duas Séries, para colocação 
privada, da BrasilAgro-Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (“Escritura de Emissão”), de modo que o 
valor limite constante do item “v” da  referida alínea passe a corresponder a R$ 150.000.000,00 (cento e 
cinquenta milhões de reais); (b) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar todos 
os atos, celebrar todos e quaisquer contratos, aditamentos ou documentos necessários que se façam necessários 
para implementar a deliberação acima. Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os titulares dos CRA poderão 
se fazer representar na AGE por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com fi rma reconhecida, 
acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. Preferencialmente, os instrumentos de 
mandato com poderes para a representação na AGE a que se refere este edital de convocação devem ser 
encaminhados ao Departamento Jurídico da Emissora com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas 
da data marcada para a realização da AGE. Cópia da documentação poderá ser encaminhada por correio 
eletrônico para os seguintes endereços: juridico@cibrasec.com.br e juridico@isecbrasil.com.br, com cópia para o 
Agente Fiduciário: assembleias@pentagonotrustee.com.br. A AGT será instalada em primeira convocação, nos 
termos da cláusula 8.8 do Termo de Securitização, mediante a presença do(s) Titular(es) do CRA que representem 
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em circulação, e em segunda convocação com 
qualquer número, conforme edital que será oportunamente publicado em caso de não instalação da AGE. 
Ressalta-se, nos termos do artigo 111 do Código Civil, que o não comparecimento dos titulares dos CRA e/ou a 
não deliberação quanto às ordens do dia propostas neste edital, ensejará a continuidade dos atos de diligência 
da Emissora para manutenção do CRA, nos termos previstos nos documentos da operação.

São Paulo, 18 de novembro de 2019. CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO.
19 e 20/11

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos
autos do PROC. Nº 0017589-79.2019.8.26.0053. A MMª. Juíza de Direito da 16ª Vara da Fazenda Pública, do Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dra. Liliane Keiko Hioki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) LUIZ FELIPE LEBERT COZAC E OUTROS move um Cumprimento
Provisório de Decisão, extraído dos autos da Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER, o qual se encontra em apreciação de recurso em 2ª Instância,
objetivando o levantamento de 80% do valor que se encontra depositado em juízo, devidamente atualizado, referente
ao imóvel localizado na Av. Coronel Sezefredo Fagundes, s/n, Bairro: Jardim das Pedras, São Paulo - SP, objeto do
cadastro nº CD-15.14.000-D02-009, revisão A, com extensão total de 383,81 m², declarados de utilidade pública
conforme Decreto Estadual nº 51.796, datado de 09.05.07. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi
determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos
e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de julho de 2019 K-15e19/11

Noteco Comércio e Participação Ltda.
CNPJ/MF nº 00.831.332/0001-18 - NIRE 35.213.369.230

Edital de Convocação - Reunião de Sócios
Nos termos do artigo 1.152, §3º do Código Civil, a APTIV Manufatura e Ser-
viços de Distribuição Ltda., sócia majoritária da Noteco Comércio e Partici-
pação Ltda. convoca Fábio Panucci, RG 7114921, CPF 10106643878, para se 
reunir em 2 reuniões de sócios, a serem realizadas nos dias 28 e 29/11/19, 
às 10h, na Av. Goiás, 1.860, 4º andar, São Caetano do Sul/SP, para deliberar 
sobre a alteração da administração da Sociedade e a dissolução, liquida-
ção e extinção da Sociedade, respectivamente. Caso o sócio não possa 
comparecer nas datas marcadas, poderá se fazer representar por pro-
curador devidamente constituído através de outorga de mandato, com 
especifi cação precisa dos poderes e dos autorizado. São Paulo, 18/11/19. 
APTIV Manufatura e Serviços de Distribuição Ltda. p. Eric Ferreira Carneiro.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0061813- 
05.2012.8.26.0100 (USUC 1445) 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) Sociedade 
Loteadora de Terrenos São Paulo Ltda, Vicentina Leite Martins, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que José Augusto de Mattos Filho e Maria Cristina Moia 
de Mattos, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Major Boaventura, 
nº 478 Parque Arthur Alvim - São Paulo SP, com área de 221,85 m², contribuinte nº 113.176.0021-4, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.   [19,22] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0103835-83.2009.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. Faz saber a Pedro Paulo 
Cunera Bueno e Vera Lúcia Gotis Cunera Bueno, que nos autos de ação de Execução de Título Extrajudicial, movido por 
Alexandre Dalana Lorenzo e Fernanda de Castro Juvêncio contra Pedro Paulo Cunera Bueno, CPF/MF-003.646.968-85, foi 
penhorado o imóvel sito à Avenida Mascote, nº 1.574, Vila Mascote, São Paulo/ SP, matrícula 1613, 8º CRI/SP de propriedade de 
Pedro Paulo Cunera Bueno e Vera Lúcia Gotis Cunera Bueno.Estando o executado em local incerto e ignorado, foi deferida a sua 
intimação por edital, assim como de sua esposa Vera Lúcia Gotis Cunera Bueno, a fluir dos 20 dias supra, do prazo de 15 dias 
para impugnação da penhora.Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                          [19,22] 

�

���������������	�
��������	���������������������������	���������

������ ����� ��� �� �� �!���� �	� "	 	�  �#�	��� ��� ��	�
$�#���� ��������%���� �����&&�'� ()� ***+*,,�+��-*.��/�-,�***+��
�0��1��2�'������	�� 3�	����	����� �� ���4%��5����� .�,����
���&&� -*.-%-*.��� ������6�	'�  1�� �(2��2�� �� ���5�� ()� *-7� �����
���81�������9����1��%��7����'�*���+���.*�����(���:;(�:��(��.)�����9�'�
 <��*�--,7**� �� ��(���:;(�:�� (�� -)� ����9�'� <� ./�.�+7,*� =&1>����&� ?�
��1���@�A9�B��,*C�2��5�����2���5����A9����������	������D�����.)�
����9����:�A���:�.�%.-%-*.E�?&�.,F**:�(7������:�(���:�.�%.-%-*.E�
?&�.,F**:�(G�-)�����9����:�A���:�.�%.-%-*.E�?&�.,F*.:�(7������:�(��
�:�-*%*.%-*-*�?&�.,F**:�(��"�������0��1��2�������	�� 3�	����
	����� �7� H�:� ��:�� &�1� �I(>18�� &�� ��&�2�� ���� �� 2�:��&�
�(����&&�2�&7� ���$��	��2�&�2�&�8(�AJ�&�&1K��7���&��(9��&�>�=:B�
������@�2�=�B=&B� K���� �� �(��:�A9�� K�&&���7� H�:� ��:�� 2�� ��(F����
�����@�2���:�*/%*/%-*.E��

�������������	
�������������������������������	��
�����

EDITAL DE RELAÇÃO DE CREDORES, (ART. 7º, § 2º DA LEI 11.101/05) COM PRAZO DE 10 DIAS PARA IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES (ART. 8º DA LEI 11.101/05) EXPEDIDO NOS 
AUTOS DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMBAPLAN EMBALAGENS PLANEJADAS LTDA., PROCESSO Nº 1132007-03.2018.8.26.0100. O Doutor Tiago Henriques Papaterra Limongi, MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 

pela Administradora Judicial, Concórdia Serviços Administrativos Empresariais Ltda., CNPJ n. 27.449.366/0001-07, por seu representante Fabrício Godoy de Sousa, OAB/SP 182.590, juntamente com sua equipe 

e condições previstos no artigo 8º da Lei de Recuperação, serão admitidos no processo de Recuperação com inclusão no Quadro Geral de Credores. RELAÇÃO NOMINATIVA DOS CREDORES, CLASSIFICAÇÕES 

 

 

de que, no prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação do presente Edital, poderão apresentar em Juízo eventuais impugnações contra a relação de credores ora apresentada, para alegar ausência de qualquer 

EDITAL DE RELAÇÃO DE CREDORES

Brazilian Securities 
Companhia de Securitização
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

Edital de Convocação
Segunda Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da

1ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 1ª Emissão da Brazilian 
Securities Companhia de Securitização (“CRA” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da Cláusula 12 do Termo de 
Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio – CRA – da 1ª Série da 
1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em 1ª convocação 
para a Segunda Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 12 de dezembro de 2019, às 10:00 horas, no 
endereço da Securitizadora, na Avenida Paulista, nº 1.374, 16ª andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para, em 
atenção ao artigo 22 da Instrução CVM 600, deliberarem sobre as demonstrações contábeis do patrimônio separado 
referente ao exercício social fi ndo em setembro de 2019. Os Titulares dos CRA deverão se apresentar no endereço da 
Securitizadora, portando os documentos que comprovem sua condição de Titular dos CRA e, os que se fi zerem representar 
por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia. 
Sem prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares dos CRA deverão encaminhar previamente os documentos comprobatórios 
de sua representação para o e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br. 

São Paulo, 18 de novembro de 2019
Brazilian Securities Companhia de Securitização

PRONTO EXPRESS LOGISTICA S.A., CNPJ: 03.867.580/0014-21, convoca seus colaboradores 
abaixo nomeados para retorno imediato ao trabalho, no prazo improrrogável de 72 horas após a 
publicação deste edital. Colaboradores: JULIANA SALLES PESSOA; DAYVISON RODRIGUES 
DOS SANTOS TEIXEIRA; RAIMUNDA LIMA GOES CARVALHO; ELEN ADRIANA PINTO; 
CRISTIANO DE SOUZA; RAUL BALLESTEROS NETO; ANDERSON DE JESUS ESTEVAM DA 
SILVA. Endereço para comparecimento: Avenida Jaguaré, 818, Galpões 09 a 16, Jaguaré, São 
Paulo/SP, CEP: 05.346.000.

CBR 059 Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ/MF 31.178.579/0001-00 - NIRE 35.235.320.128
Extrato da Ata de Reunião de Sócios

Data, hora, local: 13.11.2019, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, sala 01, parte, São Paulo/SP. Presença: Totali-
dade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. De-
liberações aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 1.674.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, 
com o cancelamento de 1.674.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. 
Empreendimentos e Participações, a qual receberá com a expressa anuência da sócia Cybra de Investimento Imobi-
liário Ltda. o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas, passan-
do o capital social de R$ 10.169.850,00 para R$ 8.495.850,00 dividido em 8.495.850 quotas. 2. Autorizar os administrado-
res a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 13.11.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty 
S/A Empreendimentos e Participações e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda, ambas por Miguel Maia Mickel-
berg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

CBR 037 Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ/MF 18.983.186/0001-01 - NIRE 35.227.901.231
Extrato da Ata de Reunião de Sócios

Data, hora, local: 13.11.2019, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, sala 01, parte, São Paulo/SP. Presença: To-
talidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzen-
baum. Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital em R$ 3.996.000,00, considerados excessivos em relação ao 
objeto, com o o cancelamento de 3.996.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil 
Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá com a expressa anuência da sócia Cybra de Inves-
timento Imobiliário Ltda. o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas can-
celadas, passando o capital social de R$ 4.317.543,00 para R$ 321.543,00 dividido em 321.543 quotas. 2. Autorizar os 
administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 13.11.2019. Sócios: Cy-
rela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda ambas por 
Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

CBR 031 Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ/MF 18.546.645/0001-90 - NIRE 35.227.710.389
Extrato da Ata de Reunião de Sócios de 13.11.2019

Data, hora, local: 13.11.2019, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, sala 01, parte, São Paulo/SP. Presença: Totali-
dade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. De-
liberações aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 23.800.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, 
com o cancelamento de 23.800.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. 
Empreendimentos e Participações, a qual receberá com a expressa anuência da sócia Cybra de Investimento Imobi-
liário Ltda. o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas, passan-
do o capital social de R$ 112.945.747,00 para R$ 89.145.747,00 dividido em 89.145.747 quotas. 2. Autorizar os administra-
dores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 13.11.2019. Sócios: Cyrela Brazil 
Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia 
Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019232-84.2017.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO
MARCELO CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Izabeli Gonçalves, CPF: 414.226.038-
30, que Escola Santa Izildinha - SIET, CNPJ: 48.489.116/0001-62 ajuizou Ação de Cobrança, sendo julgada
procedente e condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 5.721,54 (Agosto/2017), ora em fase de
Cumprimento de Sentença. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena
de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 §§ 1º e 3º do CPC), quando
será penhorado bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será
o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 07 de outubro de 2019. 15 e 19/11
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29ª Vara Cível. 29º Ofício. Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação dos executados LUIS FELIPE
GRECCO D E MELLO, CPF Nº 012.610.958-39; VANIA BARACAT GRECCO DE MELLO, CPF Nº
148.684.758-78, e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Cobrança, requerida por CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO PAPEETE, CNPJ Nº 54.957.600/0001-71. Processo nº 0191136-63.2012.8.26.0100. A Dra. Valéria
Longobardi, Juíza de Direito da 29ª Vara Cível da Capital, na forma da Lei, etc...FAZ SABER aos que o
presente edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que
na forma do art. 879 do CPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado
pelo Tribunal de Justiça www.faroonline.com.br, sob o comando do leiloeiro oficial Renato Morais Faro,
Jucesp nº 431, no dia 25/11/2019, às 15:00 horas, t er&aacut e; início a 1ª praça e se estenderá por três dias
subsequentes, encerrando-se em 28/11/2019, às 15:00 horas, sendo entregue a quem mais der igual ou acima
da avaliação, sendo que, em não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça no dia 28/11/2019, às 15:01 horas
e se encerrará no dia 17/12/2019, às 15:00 horas, para o 2º Leilão, ocasião em que os referidos bens serão
entregues a quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 50% da avaliação atualizada. Pelo
presente edital, ficam intimados os executados, se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados.
CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-LINE”,
sendo que os lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.faro online.c om.br
e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será
admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do
gestor, assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços DO
PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar no prazo improrrogável de 24 horas o valor do lance vencedor
através da guia de depósito judicial a ser obtida no site www.bb.com.br. PARCELAMENTO: De acordo com
o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC, os interessados em adquirir o bem de forma parcelada, poderão pedir
o parcelamento por escrito, até o início do primeiro leilão, desde que a proposta não seja inferior ao valor
da avaliaç ;ã ;o, e até o início do segundo leilão, desde que o valor da proposta não seja menor que 50%
do valor da avaliação, ficando claro que do requerimento deverá constar oferta de pagamento de pelo
menos 25% do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por caução idônea,
quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. De todas as propostas
deverão constar prazo, modalidade, indexador de correção monetária e condições de pagamento do saldo.
Deve, ainda, constar da proposta que o interessado declara estar ciente da multa de 10% sobre a parcela
inadimplida somada às parcelas vincendas (art. 895, §4º), bem como que em caso de inadimplemento declara
estar ciente sobre a possibilidade de o exeqüente pedir a resolu&c cedil;ão da arrematação ou a cobrança do
valor em aberto nestes mesmos autos (art. 895, §5º). Observa-se, ainda, que a proposta de pagamento
do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. DA COMISSÃO
DO LEILOEIRO: A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser
paga pelo arrematante no prazo de até 24 horas após o leilão, através de depósito bancário. DO AUTO DE
ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado
pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará perante o Juízo competente a imissão na
posse. DA ADJUDICAÇ&At ilde;O: Caso o exequente venha a adjudicar os bens ficará igualmente
responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro sobre o valor da avaliação. DA REMIÇÃO: Na hipótese
de remição da execução, após a publicação do edital, os devedores pagarão a comissão do leiloeiro de 3%
(três por cento), sobre o valor de avaliação dos bens, para cobertura de todos os dispêndios, acrescido de
todos os encargos previstos, devendo apresentar os pagamentos ao leiloeiro conjuntamente com a petição,
fazendo expressa menção à remição da execução, caso em que não deverá fazer uso do protocolo integrado.
ACORDO: Caso haja acordo após a publicação do edital, as partes arcarão com as custas de leilão, e deverá
constar da minuta do acor do. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório
do Leiloeiro, na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, Centro - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-
4872 - email: contato@faroonline.com.br . IMÓVEL : LOTE ÚNICO: Apartamento nº 102, localizado no 10º
andar do Edifício Papeete, sito à Rua Dona Luíza Júlia, nº 47, no 28º Subdistrito – Jd. Paulista, possui a área
útil de 111,900m², a área comum de 32,236m², correspondente a uma vaga indeterminada na garagem, do tipo
dupla, localizada no sub-solo, para a guarda de dois carros de passeio de padrão médio, perfazendo a área
total de 196,452m², correspondendo no terreno a fração ideal de 3,290%.  Conforme laudo de avaliação
constante dos autos, o imóvel foi avaliado de forma indireta, e pela m atrícula constatou-se que o apartamento,
111,90m², 3 quartos e uma vaga de garagem. O condomínio possui torre única, composta por Jardim, Piscina,
Playground, Sala de Ginástica e Salão de Festa. Contribuinte nº 016.122.0046-1. Imóvel matriculado sob o nº
68.028, do 4º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$792.586,58 (setecentos
e noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos), conforme laudo de avaliação
de fls., constante dos autos, datado de fevereiro/2018. VALOR DA AVALIAÇÃO, ATUALIZADO PELO TJ/SP
PARA  OUTUBRO/2019: R$839.408,00 (oitocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e oito reais).
Obs.1: Consta dos autos interposição de AI nº 2136181-13.2019.8.26.000, ao qual não foi atribuído efeito
suspensivo e pelo acórdão da tado de 08/10/19 negaram provimento ao recurso por V.U., (AI impetrado contra
decisão que homologou laudo de avaliação – despacho de intimação de acórdão disponibilizado em 14/10/19);
Obs.2: Conforme informações encaminhadas por e-mail pelo escritório do exeqüente, os débitos condominiais
acrescidos de custas judiciais e honorários advocatícios, perfazem o montante de R$295.263,02, em outubro/
19; Obs. 3: Em consulta ao site da Prefeitura, datada de 10/10/19, para débitos de IPTU exercício atual, consta
informação não disponível; e Dívida Ativa inexistente para o contribuinte.  TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais
taxas ou impostos incidentes sobre o bem correrão por conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos
débitos do § único do artigo 130 do CTN, que se sub-rogam sob re o pre ço dos bens. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da lei.

Sindicato dos Tecnólogos do Estado de São Paulo – SINTESP
EDITAL

O Sindicato dos Tecnólogos do Estado de São Paulo – SINTESP, pelo presente Edital, convoca os seus afiliados para participarem 
da Assembleia Geral Ordinária, no dia 05 de dezembro de 2019, no Sindicato, situado a Rua Visconde de Pirajá, 338 B – Alto 
do Ipiranga, às 14h, em primeira convocação e não sendo atingido o quórum legal, às 14h30min, em segunda convocação, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Plano de trabalho para o ano de 2020; 2) Previsão Orçamentária 
para o ano de 2020; 3) Definição das contribuições assistencial, associativa e sindical para o ano de 2020; 4) Eleição de 
Representantes junto ao CREA-SP; 5) Outros assuntos de interesse da categoria. Tecgº. José Paulo Garcia - Presidente.

Living Sabino Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 11.365.737/0001-24 - NIRE 35.223.874.085

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 13.11.2019, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié 
Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 1.378.000,00 por serem considerados 
excessivos, mediante o cancelamento de 1.378.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de 
propriedade da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações., a qual receberá, com a 
anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do país, o valor das quotas 
canceladas a título de capital excessivo. Desta forma o Capital Social passará de R$ 7.793.467,00 para R$ 
6.415.467,00 dividido em 6.415.467 quotas. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. 
Encerramento. Nada mais. São Paulo, 13.11.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações 
e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Living 006  Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ/MF 18.689.736/0001-84 - NIRE 35.227.781.383
Extrato da Ata de Reunião de Sócios

Data, hora, local: 13.11.2019, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, sala 01, parte, São Paulo/SP. Presença: To-
talidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzen-
baum. Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 4.475.000,00, por serem considerados excessivos, 
mediante o cancelamento de 4.475.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Living Empreendi-
mentos Imobiliários S.A., a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em 
moeda corrente do país, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. O Capital Social passará de R$ 
5.716.312,00 para R$ 1.241.312,00, dividido em 1.241.312 quotas, mediante o cancelamento de 4.475.000 quotas. 2. Au-
torizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 13.11.2019. Só-
cios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel 
Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Living Martini Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ nº 11.089.942/0001-04 - NIRE 35.223.557.781

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 13.11.2019, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié 
Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 3.609.000,00, considerados excessivos em 
relação ao objeto, mediante o cancelamento de 3.609.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de 
propriedade da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, com a anuência da sócia 
Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do país, o valor das quotas canceladas a título de 
capital excessivo. Desta forma o Capital Social passará de R$ 6.766.354,00 para R$ 3.157.354,00, dividido em 
3.157.354 quotas. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos. Encerramento: Nada mais. São 
Paulo, 13.11.2019. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra de Investimento 
Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

GCLN Incorporação e Empreendimentos Ltda. - CNPJ/MF nº 09.505.634/0001-70 - NIRE nº 35.230.248.640
Extrato da Ata de Reunião de Sócios

Data, hora, local: 13.11.2019, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, sala 01, parte, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzen-
baum. Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 3.203.000,00, por serem considerados exces-
sivos, mediante o cancelamento de 3.203.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Goldsztein 
Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda., a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento 
Imobiliário Ltda., em moeda corrente do país, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo, passando 
o capital social de R$ 17.526.305,00 para R$ 14.323.305,00, dividido em 14.323.305 quotas. 2. Autorizar os adminis-
tradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 13.11.2019. Sócios: Goldsz-
tein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel 
Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.
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Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.
CNPJ: 12.648.266/0001-24 - NIRE: 35300384466

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28/10/2019
1.  Data, Hora e Local: Realizada em 28/10/2019, às  10h, na sede da companhia da Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (“Companhia” ou
“Emissora”), localizada na avenida Pacaembu, nº 1888, sala 09, na Cidade de São Paulo/SP. 2. Convocação: Dispensada em virtude da presença dos acionistas
representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme dispõe o artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 3. Presença: Acionistas 
representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: Presidente:
Sr. Tércio Borlenghi Junior; e Secretária: Sra. Luciana Freire Barca Nascimento. 5. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) a captação de recursos mediante a
realização da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória, em série única, montante
de R$ 100.000.000,00 (“Debêntures”), para distribuição pública com esforços restritos de distribuição (“Emissão”), nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM nº 476/09” e “Oferta”, respectivamente); (ii) a aprovação da outorga e
formalização, pela Companhia, no âmbito da Emissão, da garantia referente à cessão fiduciária de (a) todos os direitos decorrentes (i) da conta nº 000668.783-8,
de titularidade da Companhia, mantida junto à agência nº 001 do Banco Depositário (“Conta Vinculada Ambipar Participações”); (ii) da conta nº 000668.773-0,
de titularidade da Ambitec Soluções e Empreendimentos S.A. (“Ambitec”), mantida junto à agência nº 001 do Banco Depositário (“Conta Vinculada Ambitec”);
(iii) da conta nº 000668.828-1, de titularidade da Ambipar Logistics Ltda. (“Ambipar Logistics”), mantida junto à agência nº 001 do Banco Depositário (“Conta
Vinculada Ambipar Logistics”); e (iv) da conta nº 000668.827-3, de titularidade da Ambipar Response S.A. (“Response”), mantida junto à agência nº 001 do
Banco Depositário (“Conta Vinculada Response, em conjunto com a Conta Vinculada Ambipar Participações, Conta Vinculada Ambitec e a Conta Vinculada
Ambipar Logistics as “Contas Vinculadas”), as quais serão utilizadas para o depósito e movimentação de determinados direitos creditórios de titularidade da
Emissora, da Ambitec, da Ambipar Logistics e/ou da Response que venham a ser depositados ou creditados nas respectivas Contas Vinculadas, bem como 
seus respectivos rendimentos, caso existam (“Valores Depositados nas Contas Vinculadas”) e dos Valores Retidos (abaixo definido), conforme o caso, (b) a
totalidade dos direitos creditórios que sobejarem da eventual excussão de cada Imóvel (conforme abaixo definido) de titularidade da BJ Participações e
Empreendimentos Ltda. (“BJ Participações e Empreendimentos”), da Beaubelle Incorporação e Participações S.A. (“Beaubelle Incorporações e Participações”)
e da TCD Participações e Empreendimentos Ltda. (“TCD Participações e Empreendimentos”, em conjunto com  Beaubelle Incorporações e Participações, BJ
Participações e Empreendimentos, a Emissora, Ambitec, Response e Ambipar Logistics as “Garantidoras”), alienados fiduciariamente no âmbito dos Contratos
de Alienação Fiduciária de Imóveis (conforme abaixo definido) (“Sobejo”) (“a” e “b” quando em conjunto, os “Créditos Cedidos” e “Cessão Fiduciária”
respectivamente); (iii)  a autorização expressa para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos e tomar todas as providências necessários à:
(a) concretização da Emissão e à outorga da Cessão Fiduciária, incluindo a contratação de prestadores de serviço e instituições financeiras responsáveis pela
custódia e pagamento das Debêntures e pela coordenação e intermediação da Oferta, assessoria legal, bem como a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A., na qualidade de representante da comunhão de titulares das Debêntures (“Agente Fiduciário”); (b)  formalização, efetivação e
administração das deliberações aqui presentes para a realização da Emissão, da Oferta e da Cessão Fiduciária, bem como a assinatura de todos e quaisquer
instrumentos relacionados à Emissão, à Oferta à Cessão Fiduciária, inclusive eventuais aditamentos, incluindo, mas não se limitando, aos seguintes contratos: 
(b1) o “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia
Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.” (“Escritura
de Emissão”) a ser celebrado entre a Companhia, o Agente Fiduciário, a Ambitec, a Ambipar Logistics, a Ambipar Eco Products S.A. (“Ambipar Eco Products”),
a Response e o Tércio Borlenghi Junior (“Sr. Tércio” em conjunto com Ambitec, a Ambipar Logistics, a Eco Products e a Response os “Fiadores” e “Escritura de
Emissão” respectivamente); (b2) o “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, sob o Regime de 
Garantia Firme de Distribuição, da 1ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória,
em Série Única, da Ambipar Participações e Empreendimentos S/A”, a ser celebrado entre a Companhia e o Banco Fibra S.A. (“Coordenador Líder” e “Contrato
de Distribuição” respectivamente); (b3) o “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de Conta Vinculada em Garantia e Outras
Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia, a Ambitec, a Response, a Ambipar Logistics, a BJ Participações e Empreendimentos, a TCD Participações e
Empreendimentos, a Beaubelle Incorporação e Participações, o Banco Fibra S.A. (“Banco Depositário”) e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão Fiduciária 
de Direitos Creditórios de Contas Vinculadas”); e (c) ao estabelecimento de condições adicionais, praticando todos os atos necessários e firmando todos os
documentos requeridos para efetivação das deliberações previstas nos itens (a) e (b) acima, e (iii) ratificar todos os atos já praticados relacionados aos itens (i) 
a (iii)  da Ordem do Dia acima. 6.  DeliberaçÕes: após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, deliberaram os  acionistas, por 
unanimidade e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 6.1. Aprovar a Emissão e a realização da Oferta, com as seguintes características e condições:
(i) Valor Total da Emissão: R$ 100.000.000,00. (ii) Número de Séries: A Emissão será realizada em série única. (iii) Quantidade de Debêntures: 100.000
Debêntures. (iv)  Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00 na data de emissão (“Valor Nominal Unitário”). (v) Conversibilidade, Tipo e Forma: As Debêntures
serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão 
de cautelas ou certificados. (vi)  Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória. (vii)  Garantia: As Debêntures
não contarão com garantia flutuante, nos termos do artigo 58 da Lei das S.As. Não obstante, para garantir o pagamento integral e tempestivo da totalidade
dos valores devidos pela Companhia em razão das Debêntures, no âmbito da Escritura de Emissão, incluindo mas sem se limitar, ao Valor Nominal Unitário,
à Remuneração (conforme abaixo definido), bem como a todos e quaisquer valores devidos aos titulares das Debêntures, a qualquer título, e todos os custos
e despesas para fins da cobrança dos créditos oriundos das Debêntures e da excussão das garantias das Debêntures, incluindo encargos moratórios, penas
convencionais, honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos, bem como todo e qualquer custo incorrido pelo Agente
Fiduciário e/ou pelos titulares das Debêntures (“Obrigações Garantidas”), as Debêntures contarão com as seguintes garantias, em conjunto as (“Garantias”):
(a)  fiança prestada pelos Fiadores, como principais pagadoras e devedoras solidárias, obrigando-se por todos os valores devidos pela Companhia em
decorrência das Obrigações Garantidas, na mesma data em que tais obrigações se tornarem exigíveis (“Fiança”); (b) a Cessão Fiduciária, por meio do Contrato
de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Contas Vinculadas, e (c) assim que as Dívidas (conforme abaixo definido) forem devidamente pagas e as
respectivas garantias atreladas forem liberadas, será constituída, em caráter irrevogável e irretratável, em garantia das Obrigações Garantidas, as alienações 
fiduciárias sobre os imóveis listados no Anexo I à presente (“Imóveis” e “Alienação Fiduciária de Imóveis” respectivamente e, em conjunto com a Fiança e a
Cessão Fiduciária as “Garantias”), por meio do protocolo dos contratos listados no Anexo II da presente (em conjunto os “Contratos de Alienação Fiduciária de
Imóveis” e, quando em conjunto com o Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Contas Vinculadas os “Contratos de Garantia”). (viii) Prazo:
Observado o disposto na Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de vencimento de 5 anos, contados da Data de Emissão conforme definida na 
Escritura de Emissão (“Data de Vencimento”). (ix) Colocação: As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos
termos da Instrução CVM nº 476/09, sob o regime de melhores esforços, com a intermediação do Coordenador Líder. (x) Atualização e Remuneração: O
Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário incidirão juros remuneratórios, a partir da data
de integralização das Debêntures ou da última respectiva data de pagamento da remuneração das Debêntures, conforme o caso, até a data do pagamento
da remuneração das Debêntures, correspondentes à variação das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros - DI over extra grupo de um dia,
calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), no informativo diário, disponível em sua página na rede mundial de
computadores (http://www.b3.com.br), base 252 dias úteis, expressa na forma percentual ao ano (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa, de até 5,00% ao ano,
conforme vier a ser definida no Procedimento de Bookbuilding (“Taxa Teto”), a ser conduzido pelo Coordenador Líder da Oferta (“ Remuneração”).
(xi) Pagamento da Remuneração: A Remuneração será paga nas datas a serem indicadas na Escritura de Emissão. (xii) Amortização: O Valor Nominal
Unitário das Debêntures será amortizado em 36 parcelas mensais e consecutivas, todas coincidentes com as Datas de Pagamento da Remuneração, sendo a
primeira parcela devida após decorridos 24 meses contados da Data de Emissão (conforme definida na Escritura de Emissão), e a última na Data de
Vencimento, de acordo com o Cronograma de Pagamento das Debêntures, definido na Escritura de Emissão (“Datas de Amortização das Debêntures”).
(xiii) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de qualquer quantia devida aos 
Debenturistas, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Companhia ficarão sujeitos a, independentemente de aviso,  notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial, (i) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2%; e (ii) juros moratórios à razão de 150% da Remuneração, 
desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, ambos calculados sobre o montante devido e não pago (“Encargos Moratórios”). (xiv) Preço
de Subscrição e Forma de Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, em uma única data de
liquidação, no ato da subscrição, por seu Valor Nominal Unitário, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3. (xv) Amortização Extraordinária
Facultativa: A Emissora poderá, a qualquer momento, voluntariamente, a seu exclusivo critério, realizar a amortização extraordinária parcial das Debêntures,
mediante o pagamento do Prêmio (conforme abaixo definido) incidente sobre o Valor da Amortização Extraordinária Facultativa, observado o disposto
abaixo (“Amortização Extraordinária Facultativa”). Por ocasião da Amortização Extraordinária Facultativa, o valor devido pela Emissora será equivalente à 
parcela do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, a ser amortizado, a exclusivo critério da Emissora, acrescido da 
Remuneração calculada pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização, ou data do pagamento da Remuneração anterior, conforme o caso, e
demais encargos devidos e não pagos até a data de realização da Amortização Extraordinária Facultativa (“Valor da Amortização Extraordinária Facultativa”),
sendo que sobre o Valor da Amortização Extraordinária Facultativa será acrescido o Prêmio (conforme definido na Escritura de Emissão). (xvi) Resgate
Antecipado Facultativo Total: A Emissora poderá, a qualquer momento, a seu exclusivo critério, realizar o resgate antecipado total das Debêntures, 
mediante o pagamento do Prêmio (conforme abaixo definido na Cláusula 4.12.6. da Escritura de Emissão) incidente sobre o Valor de Resgate Antecipado 
Facultativo (conforme abaixo definido), sendo vedado o resgate parcial, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, de acordo com os termos e
condições previstos nas Cláusulas abaixo (“Resgate Antecipado Facultativo Total”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures, o
valor devido pela Emissora será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures objeto de resgate, conforme o
caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização, ou a data de pagamento da Remuneração
imediatamente anterior, conforme o caso e demais encargos devidos e não pagos até a data de realização do resgate antecipado facultativo (“Valor de
Resgate Antecipado Facultativo”), sendo que sobre o Valor de Resgate Antecipado Facultativo, será acrescido o Prêmio (conforme definido na Escritura de 
Emissão). (xvii)  Amortização Extraordinária Obrigatória: Caso não sejam apresentados os comprovantes de protocolo e registro dos Contratos de 
Alienação Fiduciária de Imóveis, exceto pelo Contrato da Alienação Fiduciária do Imóvel Nova Odessa, perante os Cartórios de Registro de Imóveis
competentes nos prazos indicado na cláusula 3.7.2.1 da Escritura de Emissão, a Emissora deverá, obrigatoriamente, em até 5 Dias Úteis contados do fim do 
prazo estabelecido em referida cláusula, realizar amortização extraordinária obrigatória das Debêntures (“Amortização Extraordinária Obrigatória”), em 
percentual do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures equivalente ao mesmo percentual que o Imóvel não registrado represente do total de Imóveis
alienados ou que deveriam ser alienados fiduciariamente em favor da Emissão, conforme os valores definidos nos Contratos de Alienação Fiduciária de
Imóveis. Por ocasião da Amortização Extraordinária Obrigatória, sem prejuízo da obrigação de pagar da Emissora utilizando quaisquer outros recursos
disponíveis, os recursos eventualmente existentes nas Contas Vinculadas deverão ser utilizados para o pagamento da soma de: (i) a parcela do Valor Nominal
Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, a ser amortizada, conforme estabelecido na Cláusula 4.12.5 da Escritura de Emissão; (ii) a
Remuneração calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização, ou da data do pagamento da Remuneração anterior, conforme o caso até 
a data de realização da Amortização Extraordinária Obrigatória; (iii) o Prêmio (conforme definido na Escritura de Emissão); e (iv) demais encargos devidos e
não pagos até a data de realização da Amortização Extraordinária Obrigatória, conforme o caso (“Valor da Amortização Extraordinária Obrigatória”).
(xviii) Vencimento Antecipado: As Debêntures terão seu vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos previstos na Escritura de Emissão. 
(xix) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia no respectivo vencimento utilizando-se, 
conforme o caso: (a) os procedimentos adotados pela B3, para as debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (b) os procedimentos adotados pelo
escriturador, para as debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3. (xx) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela
Emissora com a Emissão serão depositados na Conta Vinculada Ambipar Participações (conforme definida no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios de Contas Vinculadas) e destinados, obrigatoriamente nessa ordem, (i) no prazo de até 10 Dias Úteis contados da Data de Integralização à
liquidação do saldo devedor, atualizado na data do respectivo pagamento, das seguintes dívidas, a ser realizado por conta e ordem da Emissora e mediante
instrução do Agente Fiduciário, conforme procedimento descrito no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Contas Vinculadas: (a)  Cédulas
de Crédito Bancário (a1) Nº CG 0235518 celebrada entre a Ambitec, o Banco Fibra S.A., e a Emissora e Sr. Tércio na qualidade de avalistas, e a BJ Participações
e Empreendimentos na qualidade de interveniente garantidora, no valor original de R$ 780.000,00, (a2) Nº CG 0235318 celebrada entre a Ambitec, o Banco
Fibra S.A., a Emissora e Sr. Tércio, na qualidade de avalistas, e a BJ Participações e Empreendimentos na qualidade de interveniente garantidora, no valor
original de R$1.780.000,00, (a3) Nº CG 0235418 celebrada entre a Ambitec, o Banco Fibra S.A., a BJ Participações e Empreendimentos e Sr. Tércio, na qualidade
de avalistas, e a BJ Participações e Empreendimentos na qualidade de interveniente garantidora, no valor original de R$910.000,00, (a4) Nº CG 0235218
celebrada entre a Ambitec, o Banco Fibra S.A., a Emissora e Sr. Tércio, na qualidade de avalistas, e a BJ Participações e Empreendimentos na qualidade de 
interveniente garantidora, no valor original de R$920.000,00, (a5) Nº CG 0235018 celebrada entre a Ambitec, o Banco Fibra S.A., a Emissora e Sr. Tércio, 
na qualidade de avalistas, e a BJ Participações e Empreendimentos na qualidade de interveniente garantidora, no valor original de R$1.750.000,00, 
(a6) Nº CG 0235118 celebrada entre a Ambitec, o Banco Fibra S.A., a Emissora e Sr. Tércio, na qualidade de avalistas, e a TCD Participações e Empreendimentos
na qualidade de interveniente garantidora, no valor original de R$1.240.000,00, (a7) Nº CG 0234718 celebrada entre a Ambitec, o Banco Fibra S.A., a Emissora
e Sr. Tércio, na qualidade de avalistas, e a BJ Participações e Empreendimentos na qualidade de interveniente garantidora, no valor original de R$1.360.000,00, 
(a8) Nº CG 0108118, conforme aditada, celebrada entre a Ambitec e o Banco Fibra S.A. e a Emissora e Sr. Tércio, na qualidade de avalistas no valor original de
R$7.000.000,00, (a9) Nº CG 0234818 celebrada entre a Ambitec, o Banco Fibra S.A., a Emissora e Sr. Tércio, na qualidade de avalistas, e a BJ Participações e
Empreendimentos e a TCD Participações e Empreendimentos na qualidade de intervenientes garantidoras, no valor original de R$6.260.000,00, e (b) Cédula
de Crédito Bancário nº 2463/15 celebrada entre a Emissora e o Banco Santander (Brasil) S.A., Sr. Tércio, Ambitec, Ambipar Logistics, na qualidade de fiadores
e Beaubelle Incorporações e Participações S.A., na qualidade de interveniente garantidor, no valor original de R$ 35.000.000,00, conforme aditada, (em
conjunto as “Dívidas”), e (ii) o saldo remanescente deverá permanecer retido, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de Contas
Vinculadas (“Valores Retidos”) até que sejam atendidas as condições de liberação definidas na cláusula 3.7.2 da Escritura de Emissão. Após a liberação dos
Valores Retidos, tais valores deverão ser utilizados no financiamento das operações da Emissora. (xxi)  Demais características da Emissão: as demais
características e condições da Emissão e das Debêntures serão aquelas especificadas na Escritura de Emissão. 6.2. Aprovar, nos termos do artigo 15 “e”,
do estatuto social da Companhia, a outorga e formalização, pela Companhia, da Cessão Fiduciária. 6.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos
os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias: (i)  à formalização e efetivação da contratação do Coordenador Líder, dos
assessores legais e dos prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão, da Oferta e da Cessão Fiduciária, bem como o Agente Fiduciário,
entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais aditamentos; (ii) à formalização, efetivação e
administração das deliberações aqui presentes para a realização da Emissão, da Oferta e da Cessão Fiduciária, bem como a assinatura de todos e quaisquer
instrumentos relacionados à Emissão, à Oferta e à Cessão Fiduciária, inclusive eventuais aditamentos, incluindo, mas não se limitando, aos seguintes
contratos: (a) Escritura de Emissão; (b) o Contrato de Distribuição; (c) o Contrato de Cessão Fiduciária; (iii) ao estabelecimento de condições adicionais,
praticando todos os atos necessários e firmando todos os documentos requeridos para efetivação das deliberações previstas nos itens  (i) e (ii)  acima. 
6.4.  Ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. A  Diretoria da Companhia fica autorizada a celebrar todo e qualquer 
contrato relacionado à Emissão, à Oferta e à Cessão Fiduciária e tomar todas as medidas necessárias relativas à captação de recursos. 7. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata no livro próprio que, lida e achada conforme, foi assinada pela mesa 
e pelos acionistas. “Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas de Assembleia Geral da Companhia”. São Paulo, 28/10/2019. 
Mesa: Tércio Borlenghi Junior - Presidente; Luciana Freire Barca Nascimento - Secretária (Registrada na Junta Comercial de São Paulo em 18/11/2019 
sob o nº 597.273/19-4). Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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.

ANDRÉ AUGUSTO CEPEDA, estado civil solteiro, profissão engenheiro,
nascido em São Paulo, SP no dia (09/12/1988), residente e domiciliado em
São Paulo, SP, filho de ANTONIO AUGUSTO CEPEDA e de MARIA REGINA
CEPEDA. DANIELA SILVEIRA ROZADOS DA SILVA,  estado civil solteira,
profissão psicóloga, nascida em São Paulo, SP no dia (18/04/1979), residente
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de SERGIO ROZADOS DA SILVA e de
MARIA ZORILDA SILVEIRA.

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

Data do leilão: 27/11/2019 - A partir das: 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido 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 vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo
impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL erá 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 ndicada com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência
com relação a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou
cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens,
ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o
arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do
mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED B49643 - CONTRATO 318164053243-7 - EMPRESA GESTORA  DE ATIVOS -
EMGEA - 1816
DEJARI MIGUEL DOS SANTOS, Brasileiro (A), Industriário CPF 105.424.618-11, CI
12.409.267 SSP/SP, Solteiro(a), e cônjuge, se casado(a) estiver.
VITOR MIGUEL DOS SANTOS, Brasileiro, Industriário, CPF 679.589.908-04, CI:
8.174.562 SSP/SP Casado(a) COM ALMERINDA AUGUSTA DOS SANTOS,
Brasileiro(a), Do lar, CPF 679.589.908-04, CI: 21.119.329 SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento 44 do tipo B, localizado no quarto pavimento
ou andar do prédio 5-C do tipo B, designado Edifício Panamá do Bloco 5, integrante do
conjunto denominado Condomínio Residencial Nações Unidas, situado à Avenida
Senador Teotônio Vilela, 4287, bairro do Rio Bonito, no 32º subdistrito - Capela do
Socorro, com todas as suas instalações, benfeitorias e acessórios, e vaga de garagem,
se houver.

São Paulo, 08/11/2019
ARY ANDRE NETO

12 - 19 - 27/11/2019

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP

Data do leilão: 19/11/2019 - A partir das: 15:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido 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 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/
77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de
dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08 (oito)
dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de poupança do
dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da comissão legal
do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED:B49540 - CONTRATO: 102354129088-0 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - AGENCIA: 0235
CANDIDO RODRIGUES SILVA NETO, Brasileiro(A), Tecnico Eletronico, CPF
082.469.918-17, CI 15.793.047 SSP, Solteiro(a), e cônjuge se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 21, localizado no 2º andar do Edificio Moinho
Velho - Bloco A, integrante do Conjunto Residencial Parque das Torres, situado na Rua
Dr. Heitor Nascimento, 100, Nossa Senhora do Ó, São Paulo/SP, cabendo-lhe uma
vaga de garagem descoberta, em local indeterminado, no térreo do conjunto, com
todas as suas instalações, benfeitorias e acessórios.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 676.797,84
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 330.000,00

SÃO PAULO, 30/10/2019
ARY ANDRE NETO

04 - 13 - 19/11/2019
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Citação Prazo 20 dias Processo 1066446-66.2017.8.26.0100. A Dra. Tamara Hochgreb Matos, Juiza de 
Direito da 36ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Bueno e Melo Distribuidora de Livros Ltda 
Me, CNPJ 08.827.091/0001-45, na pessoa de seu representante legal, que Editora Melhoramentos Ltda, 
ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 14.647,26 (julho/2017), acrescidos de 
juros e correção monetária, referente ao débito das Notas Fiscais/Faturas nºs 26751B; 29457A; 29457B; 
30849A; 30849B; 31507A; 31507B; 32499A; 32499B; 32601A; 32601B; 33241A; 33241B; 77555B e 
77556B. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a 

do 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 pela 

EDITAL DE CITAÇÃO DE REVY ONIX CONFECCOES LTDA- EPP, JOSIVAL TAVARES VIEIRA E JOAO BATISTA DE 
MOURA. PRAZO 20 DIAS. PROCESSO Nº 1087124-68.2018.8.26.0100, O Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, Juiz da  
41ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL - COMARCA DE SÃO PAULO/SP, FAZ SABER a todos quantos o presente edital ver,  
do mesmo tiverem conhecimento ou a quem interessar possa, notadamente, REVY ÔNIX CONFECCOES LTDA- EPP,  
pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 14.383.705./0001-40, JOSIVAL TAVARES VIEIRA, pessoa física, inscrita 
no CPF sob nº 044.918.863-93, e JOAO BATISTA DE MOURA, pessoa física, inscrita no CPF sob nº 603.014.983-00, 
todos atualmente em lugar incerto e não sabido, que se processa perante o Egrégio Juízo de Direito da 41ª Vara 
Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, nos autos da Ação de Cobrança, processo  

dias, se querendo, embargue a presente ação referente a débito oriundo de Contrato nº 900192798, pelo qual o banco requerente 
adiantou o crédito ao requerido. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0159829- 
33.2008.8.26.0100 (USUC 569) 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) Bassia Dreizin, Gregório Dreizin, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Lourdes Sanches Martelo, Rosana Sanches Martelo Furtuoso, 
Alvaro Sanches Martelo, Hamilton Sanches Martelo, Fernando Sanches Martelo ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Operários, nº 467, esquina com a Rua Rafael Ficondo, nº 177 21º 
Subdistrito Saúde-São Paulo SP,com área de 177,01m²,contribuinte nº048.141.0015-9,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 20dias,contestem o feito.Não sendo contestada a ação,o réu será considerado re-
vel,caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital,por extrato,afixado e publicado na forma da lei.[19,22] 

11ª Vara da Família e Sucessões EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE DORIVAL OLIVEIRA, REQUERIDO POR TATIANE OLIVEIRA TORRES - PROCESSO Nº 
1060819-50.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional II 
Santo Amaro,Estado de São Paulo,Dr(a).Claudia Marina Maimone Spagnuolo,na forma da Lei,etc. FAZ SABER aos 
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que,por sentença proferida em 16/09/2019, foi decretada 
a INTERDIÇÃO de DORIVAL OLIVEIRA,CPF 031.***-34,declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pesso-
almente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). TATIANE 
OLIVEIRA TORRES, CPF 170.***-71. 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 17 de setembro de 2019 . [19] 

SINDICATO DOS EMPREGADOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DAS EMPRESAS DE 
SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E SEUS ANEXOS DE SÃO PAULO - CNPJ. 73.322.810/0001- 38,
Sede e foro em São Paulo - SP., na Rua do Ouvidor, 54 - 2º Andar - Centro. Base territorial 
- intermunicipal. Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação. O Presidente do 
Sindicato, no uso das suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados em dia 
com suas obrigações, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, na sede do Sindi-
cato dia 29/11/2019, às 17:00 hs em primeira convocação para apreciar, debater e votar; 
01) Leitura, discussão e aprovação da ata anterior; 02) Discussão e aprovação da previsão 
orçamentária para o exercício de 2020, com o parecer do Conselho Fiscal; 03) Discussão 
e aprovação de verbas suplementares para o exercício do ano de 2019. Não havendo quó-
rum legal na primeira convocação a Assembléia se reunirá em segunda convocação uma 
hora após a primeira, no mesmo local, com qualquer número de associados presentes.
São Paulo, 19 de novembro de 2019. Valdemar Donizete de Oliveira - Presidente.

Brazilian Securities 
Companhia de Securitização
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

Edital de Convocação
Segunda Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio

da 2ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 1ª Emissão da Brazilian 
Securities Companhia de Securitização (“CRA” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da Cláusula 12 do Termo 
de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio – CRA – da 2ª 
Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em 1ª 
convocação para a Segunda Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 12 de dezembro de 2019, às 11:00 
horas, no endereço da Securitizadora, na Avenida Paulista, nº 1.374, 16ª andar, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, para, em atenção ao artigo 22 da Instrução CVM 600, deliberarem sobre as demonstrações contábeis do 
patrimônio separado referente ao exercício social fi ndo em setembro de 2019. Os Titulares dos CRA deverão se apresentar 
no endereço da Securitizadora, portando os documentos que comprovem sua condição de Titular dos CRA e, os que se 
fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para 
representação na Assembleia. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares dos CRA deverão encaminhar 
previamente os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br.

São Paulo, 18 de novembro de 2019
Brazilian Securities Companhia de Securitização

Cyrela Paraná Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 07.965.232/0001-23 - NIRE 35.220.627.991

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 13.11. 2019, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié 
Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 1.475.000,00, considerados excessivos em 
relação ao objeto, com o cancelamento de 1.475.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de 
propriedade da sócia Cyrela Montblanc Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, com a anuência 
da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de 
restituição do valor das quotas canceladas. Passando o capital social de R$ 41.763.080,00 para R$ 40.288.080,00, 
dividido em 40.288.080 quotas. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento. 
Nada mais. São Paulo, 13.11.2019. Sócios: Cyrela Montblanc Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra 
de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.



Esporte
Jornal O DIA SP

São Paulo, terça-feira, 19 de novembro de 2019

Max Verstappen vence corrida
maluca em Interlagos
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O domingo já amanheceu
com Haleiwa Beach bomban-
do séries de 8-10 pés, para o
primeiro dia cheio de compe-
tição no QS 10000 Hawaiian
Pro na ilha de Oahu. Foram
realizadas dezesseis baterias,
as oito que restavam da segun-
da fase e as oito primeiras da
rodada dos principais cabeças
de chave. Eles estreiam já dis-
putando vagas para as oitavas
de final e três brasileiros se
classificaram, o paulista Dei-
vid Silva, o catarinense Tomas
Hermes e o pernambucano Ian
Gouveia. Outro catarinense,
Alejo Muniz, outro pernambu-
cano, Luel Felipe, e o peruano
Alonso Correa, também passa-
ram baterias no domingo, mas
pela segunda fase.

Alonso Correa avançou em
segundo lugar no segundo con-
fronto do dia e terá a chance
de poder competir com o mai-
or ídolo do esporte em todos
os tempos. O peruano foi para
a nona bateria da terceira fase,
encabeçada pelo onze vezes
campeão mundial, Kelly Slater,
que ficou para abrir o próximo
dia do Hawaiian Pro. Os dois
vão enfrentar ao sul-africano
Michael February e ao norte-
americano Cole Houshmand.

O pernambucano Luel Fe-
lipe ganhou a quarta bateria do
domingo, com o paulista Wes-
lley Dantas sendo eliminado
nessa, pelo americano Caleb
Tancred. Ainda teve outra par-
ticipação dupla do Brasil na
segunda fase e novamente ape-
nas um se classificou, o cata-
rinense Alejo Muniz, também
com vitória. O paulista Samuel
Pupo estreou junto com ele,
mas ficou em último em sua
primeira defesa do nono lugar
no ranking do WSL Qualifying
Series. Com a derrota, deve
sair da lista dos dez que se
classificam para a elite dos
top-34 do CT.

CABEÇAS DE CHAVE –
Depois, foi iniciada a última
rodada de dezesseis baterias,
quando entram os principais
cabeças de chave do Hawaiian
Pro. O catarinense William
Cardoso foi o primeiro brasi-
leiro a competir e terminou
em último lugar na segunda ba-
teria, que classificou o italia-
no Leonardo Fioravanti e o
australiano Morgan Cibilic. Na
disputa seguinte, o paulista
Deivid Silva foi o primeiro a
se classificar para as oitavas
de final, impedindo uma do-
bradinha sul-africana, ao supe-
rar Adin Masencamp na vitó-
ria de David Van Zyl.

O catarinense Tomas Her-
mes também avançou em se-
gundo lugar na quarta bateria,
eliminando o número 7 do
ranking, Jorgann Couzinet, da
França, no confronto vencido

Três brasileiros já estão nas
oitavas de final em Haleiwa
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Alejo  Muniz-SC

pelo australiano Wade Carmi-
chael. Na sequência, caíram
dois brasileiros que já garan-
tiram suas vagas no G-10 do
QS para o CT 2020, antes da
Tríplice Coroa Havaiana, o
terceiro e quarto colocados
no ranking, Alex Ribeiro e
Miguel Pupo, respectivamen-
te. O pernambucano Ian Gou-
veia ganhou o confronto dire-
to entre Brasil e Austrália da
sexta bateria. Ele acabou em-
patado em 1 a 1, pois Jack Fre-
estone passou em segundo e
o Alex ficou em último.

OITAVAS DE FINAL –
Deivid Silva e Tomas Hermes
vão disputar as duas primeiras
vagas para as quartas de final
do QS 10000 Hawaiian Pro,
com o italiano Leonardo Fio-
ravanti e o australiano Ethan
Ewing. Já Ian Gouveia foi para
a terceira oitava de final e vai
competir contra o australiano
e dois concorrentes diretos
por vagas no G-10 do QS, o
americano Evan Geiselman e
o costa-ricense Carlos
Muñoz. Apenas as quatro pri-
meiras baterias já foram for-
madas com os resultados do
domingo no Ali´i Beach Park
de Haleiwa.

Mais sete brasileiros ain-
da vão disputar classificação
para as oitavas de final da pri-
meira joia da Tríplice Coroa
Havaiana na segunda metade
da terceira fase, que ficou
para abrir o próximo dia de
boas ondas no North Shore da
ilha de Oahu. O peruano Alon-
so Correa está com Kelly Sla-
ter na primeira a entrar no
mar. O catarinense Yago Dora
estreia na segunda, o paulista
Caio Ibelli entra na seguinte e
Luel Felipe na quarta do dia.
Depois, tem duas participa-
ções duplas do Brasil valendo
duas vagas para as oitavas de
final do Hawaiian Pro.

O líder do ranking do WSL
Qualifying Series, Jadson An-
dré, vai estrear na 14ª bateria,
a sexta do próximo dia. O ca-
tarinense Alejo Muniz se clas-
sificou no domingo e vai com-
petir junto com ele, contra o
americano Griffin Colapinto
e o havaiano Elijah Hanneman.
Na disputa seguinte, entram
dois que precisam de bons re-
sultados no Havaí para manter
suas vagas na divisão de elite
da World Surf League, o cea-
rense Michael Rodrigues e o
paulista Jessé Mendes, en-
frentando o americano Nat
Young e o big-rider havaiano,
Billy Kemper.  

O QS 10000 Hawaiian Pro
está sendo transmitido ao vivo
de Haleiwa Beach no Havaí
p e l o
www.worldsurfleague.com e
pelo aplicativo grátis da
World Surf League.

Max  Verstappen

Tiago Mendonça

Foi um GP do Brasil com to-
dos os componentes que fazem
dele uma corrida especial. Ou
melhor, quase todos: desta vez, a
chuva não deu as caras (exceto
pelo primeiro treino de sexta-fei-
ra, realizado na pista molhada).
Mas afinal de contas: quem pre-
cisa dela, não é mesmo? Interla-
gos proporcionou uma prova ines-
quecível mesmo sem cair uma
gota do céu.

Convenhamos que a própria
relação de forças já estava meio do
avesso. Max Verstappen alcançou a
pole position pela segunda vez na
carreira – a primeira foi na Hungria,
em agosto. E embora o piloto da
Red Bull Racing tenha liderado pra-
ticamente toda a corrida, os duelos
com Lewis Hamilton e os pegas e
enroscos do pelotão intermediá-
rio já chamavam a atenção.

O desgaste excessivo dos
pneus levou os líderes aos boxes
mais cedo do que o previsto. Ha-
milton parou primeiro; e Versta-
ppen entrou logo depois. Na hora
de sair, ainda tomou uma fechada
bruta de Robert Kubica, que ren-
deria punição ao adversário pela
manobra perigosa. Resumo da
ópera: Verstappen acabou perden-
do a posição para Hamilton.

Mas o moleque, ousado que
é, retomou seu lugar de direito na
unha uma volta depois, na freada
do “S do Senna”. O que já vinha
sendo uma corrida acima da mé-

dia ganhou contorno dramáticos
a partir da 52ª volta (de um total
de 71) quando o motor de Valtte-
ri Bottas abriu o bico. O proble-
ma surgiu antes do “Mergulho”,
mas ele só parou meio circuito
depois, na reta oposta.

Ali, o resgate seria bastante
complexo e foi necessária a pri-
meira intervenção do safety car.
Verstappen e sua engenheira Han-
nah Schmitz entenderam que era
o momento perfeito para um ter-
ceiro pit stop, já que o calor e o
asfalto de Interlagos estavam
mesmo derretendo os pneus. Ha-
milton fez a estratégia inversa e
ficou na pista.

Tolinho: tão logo a relargada
foi autorizada, Verstappen passou
por ele como se o carro da Mer-

cedes não existisse. Sete voltas
depois veio o desastre. Charles
Leclerc ultrapassou Sebastian
Vettel de forma limpa na freada
do “S do Senna”, mas o compa-
nheiro de equipe não se deu por
vencido e acionou a asa móvel na
reta oposta.

Enquanto ultrapassava Le-
clerc, Vettel atropelou a roda di-
anteira direita do piloto monegas-
co, que imediatamente viu sua
corrida destruída. O mesmo acon-
teceu com Vettel, que teve um
furo no pneu traseiro esquerdo –
o mesmo em que houve contato,
claro. O que se seguiu foi uma
sinfonia de xingamentos via rádio,
por parte dos dois envolvidos.

A Ferrari nega problemas de
relacionamento entre sua dupla,

mas o chefe de equipe Mattia Bi-
notto disse que ambos deviam
desculpas à equipe. Para a equi-
pe, certamente; mas com os fãs
eles não precisam se desculpar. O
enrosco entre dos carros da Fer-
rari trouxe mais um safety car a
seis voltas do final e fez a corrida
pegar fogo.

Hamilton percebeu que tinha
a possibilidade de vencer se co-
locasse pneus novos – e foi o que
fez. Cumprindo um pit stop na 66ª
volta, colocou pneus macios e
caiu de segundo para quarto, mas
teria um ritmo muito mais forte
que o dos rivais. Dito e feito: na
relargada, partiu alucinado para
cima dos adversários. Mas a ver-
dade é que deu ruim.

Afobado, Hamilton atingiu o
terceiro colocado, Alexander Al-
bon, que brigava pelo primeiro pó-
dio da vida dele. Albon ficou ao
contrário e Hamilton seria punido
pela rara barbeiragem. Só que an-
tes, teve um duelo de tirar o fôlego
com o segundo colocado, Pierre
Gasly. Os dois cruzaram a linha de
chegada separados por apenas
0s062, com Gasly em segundo.

Foi a redenção de Gasly, re-
baixado para a Toro Rosso no
meio do ano. Em função da puni-
ção a Hamilton, quem herdou o
terceiro lugar foi Carlos Sainz, da
McLaren, que havia largado em
último em função dos problemas
de motor da véspera. Foi o pri-
meiro pódio dele na F-1 e o pri-
meiro da McLaren desde 2014.

F
ot

o/
 R

ed
 B

ul
l 

C
on

te
nt

 P
oo

l

Marc Marquez vence na Espanha
a carimba faixa de campeão
Járcio Baldi

Jorge Lorenzo anunciou sua
“aposentadoria” como piloto
profissional. Aos 32 anos deixa
as pistas com números incríveis:
5 títulos Mundiais, 297 provas,
152 pódios, 68 vitórias e 69 po-
les. Apesar de cruzar a linha ape-
nas em 13º, o piloto estava bas-
tante feliz: “Tenho sentimentos
de euforia e liberdade. Estou fe-
liz, especialmente por sentir-me
mais livre do que quando venci
corridas ou campeonatos. É um
sentimento de felicidade, liber-
dade e de estar orgulhoso e agra-
decido. Posso dizer que essa li-
berdade é adicionada ao fato de
que estou encerrando minha car-
reira de forma bem-sucedida
para poder aproveitar o resto da
minha vida. Além disso estou fi-
sicamente inteiro, algo que não
pode ser dito por tantos outros
pilotos”, demonstrando o quanto
as últimas lesões foram determi-
nantes na sua tomada de decisão.

Com a aposentadoria do pi-

loto, o “paddock” voltou a ficar
agitado por consequência da
abertura da vaga de segundo pi-
loto da equipe oficial Honda.
Segundo o próprio Lorenzo, três
seriam as opções para seu pos-
to: o experiente Carl Crutchlow
já piloto da Honda, Johan Zarco
que em três provas demonstrou
que poderia ser rápido e o ter-
ceiro Alex Márquez, bicampeão
da Moto2 e irmão do atual cam-
peão da Motogp. Na segunda fei-
ra a Honda anunciou Alex como
companheiro de seu irmão Marc
Marquez, colocando fim às
especulações. As imprensas,
italiana e espanhola, já davam
como certa essa contratação
já que era de interesse da pa-
trocinadora espanhola Repsol
e da pressão de Marc em fa-
vor de seu irmão caçula. O
contrato terá validade de um
ano. É a primeira vez no mun-
dial que dois irmãos dividem
o mesmo box, uma operação
fascinante,  mas ao mes mo
tempo insidiosa. Para Marc, que

Irmãos Marquez dividirão o mesmo box
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negocia sua permanência na
equipe para o biênio 2021/22 e
que teve uma voz importante nes-
sa definição, será uma presença
delicada onde ele terá que sepa-
rar o aspecto afetivo do profis-
sional, podendo ser uma “faca de
dois gumes”.

Especula-se que Zarco nego-
cia com a equipe Avintia/Ducati

na categoria Motogp, ou talvez
retorne à categoria Moto2, no
posto deixado por Alex. Na Du-
cati cogita-se a troca de equipes
entre o constante Danilo Petruc-
ci (equipe oficial) e o arrojado
Jack Miller (Pramac) que vem
obtendo ótimos resultados. Os
testes oficiais acontecem nesta
terça e quarta em Valencia.

Superliga Feminina 19/20

São Paulo/Barueri e Sesc RJ fazem
 confronto de campeões estaduais

Um confronto entre dois
campeões estaduais é uma das
atrações da terceira rodada do
turno da Superliga 19/20 femi-
nina de vôlei. Nesta terça-feira
(19), o São Paulo/Barueri (SP),
campeão paulista e comandando
pelo treinador José Roberto Gui-
marães, receberá o Sesc RJ, cam-
peão carioca e treinado pelo téc-
nico Bernardinho, às 21h30, no
ginásio José Correa, em Barueri
(SP). O SporTV 2 transmitirá ao
vivo. As duas equipes estão invic-
tas na competição.

O São Paulo/Barueri conse-
guiu duas vitórias por 3 sets a 0
contra, respectivamente, Fla-

mengo (RJ) e Fluminense (RJ).
Sesc RJ venceu, respectivamen-
te, Curitiba Vôlei (PR) e Flumi-
nense, por 3 sets a 0 e 3 sets a 1.

Pelo lado do São Paulo/Barue-
ri, a central Mayany mostrou confi-
ança para o duelo contra o Sesc RJ.

“Sabemos que vai ser uma par-
tida difícil. Acredito que será um
bom jogo, onde a equipe que er-
rar menos vai sair de quadra com
a vitória. Estamos preparadas, já
estamos estudando o time delas
e vamos confiantes para esse jogo
contra o Sesc RJ dentro do nosso
ginásio”, destacou Mayany.

Uma das novidades do Sesc
RJ para essa temporada, a cen-

tral Milka comentou sobre o fato
de enfrentar pela primeira vez
seu antigo time na Superliga.

“As expectativas para o jogo
são as melhores. O time de Ba-
rueri é novo e vem confiante de-
pois do Campeonato Paulista e dos
outros dois jogos que disputaram
na Superliga. Acredito que elas
estarão em quadra muito motiva-
das e, como meu antigo clube, será
muito bom retornar à quadra que
joguei na temporada passada e
onde tenho boas lembranças. Tam-
bém estou feliz por ver a grande
maioria das meninas que joguei ao
lado na última temporada evoluin-
do e tendo responsabilidade o que

é gratificante para o voleibol como
um todo”, disse Milka

No Canal Vôlei Brasil
Outros três jogos serão rea-

lizados nesta terça-feira (19) com
transmissão do Canal Vôlei Bra-
sil. O Valinhos (SP) enfrentará o
Flamengo (RJ), às 19h, no Muni-
cipal, em Valinhos (SP). Na sequ-
ência, às 20h, dois jogos. O Pinhei-
ros (SP) medirá forças com o Den-
til/Praia Clube (MG), no Henrique
Villaboin, em São Paulo (SP), e o
Curitiba Vôlei (PR) jogará com
o Osasco-Audax (SP), no giná-
sio da Universidade Positiva, em
Curitiba (PR).


